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Predlog spremembe 60
Elmar Brok

Poslovnik Parlamenta
Člen 8

Sedanje besedilo Predlog spremembe

Če ni določeno drugače, sprejme določbe, 
ki urejajo izvajanje statuta poslancev, 
predsedstvo Evropskega parlamenta.

Če ni določeno drugače, se določbe, ki 
urejajo izvajanje statuta poslancev 
Evropskega parlamenta, sprejmejo na 
plenarnem zasedanju na osnovi 
priporočila pristojnega odbora.

Or. de

Obrazložitev

Temeljno izhodišče pri pripravi statuta poslancev je bilo, da je za uresničitev in konkretno 
izvedbo predpisov v zvezi s statutom, potrebna odločitev na plenarnem zasedanju. V 
primerjavi z odločitvijo, ki jo sprejme samo predsedstvo, je s tem postopkom dosežena 
bistveno večja preglednost, poleg tega pa države članice sodelujejo v pripravi predpisov, ki 
veljajo zanje, s čimer prevzemajo tudi odgovornost za njihovo obliko.

Predlog spremembe 61
Elmar Brok

Poslovnik Parlamenta
Člen 23 – odstavka 2 in 2a (novo)

Sedanje besedilo Predlog spremembe

2. Predsedstvo sprejema finančne, 
organizacijske in upravne odločitve o 
zadevah, ki se nanašajo na poslance in
notranjo organizacijo Parlamenta, 
njegovega sekretariata in teles.

2. Predsedstvo sprejema finančne, 
organizacijske in upravne odločitve o 
zadevah, ki se nanašajo na notranjo 
organizacijo Parlamenta, njegovega 
sekretariata in teles.

2a. Finančne, organizacijske in upravne 
odločitve o zadevah, ki se nanašajo na 
poslance, sprejema predsedstvo na 
predlog generalnega sekretarja ali 
politične skupine.

Or. en
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Obrazložitev

Pojasnilo: v zvezi s pravico do vložitve besedil ali predlogov sprememb na sejah predsedstva 
ni jasnega pravila. Če gre za zadeve, ki se nanašajo na poslance, bi morale biti politične 
skupine uradno pristojne za vlaganje besedil in predlogov sprememb, o katerih se bo 
razpravljalo in glasovalo.

Predlog spremembe 62
David Martin, József Szájer, Andrew Duff

Poslovnik Parlamenta
Člen 23 – odstavek 11a (novo)

Sedanje besedilo Predlog spremembe

11a. Predsedstvo imenuje dva ali več 
podpredsednikov, ki so zadolženi za 
odnose z nacionalnimi parlamenti.
O svojem delu na tem področju redno 
poročajo konferenci predsednikov.

Or. en

(Predlog spremembe deloma navaja besedilo drugega in tretjega stavka sedanjega 
člena 25(3), ki se v primeru sprejetja predloga spremembe črta)

Predlog spremembe 63
József Szájer

Poslovnik Parlamenta
Člen 38a (novo)

Sedanje besedilo Predlog spremembe

Člen 38a
Pregled spoštovanja načel subsidiarnosti 

in sorazmernosti
1. Med obravnavo predloga pravnega akta 
Parlament posveča posebno pozornost 
spoštovanju načel subsidiarnosti in 
sorazmernosti. Razen v nujnih primerih iz 
člena 4 protokola o vlogi nacionalnih 
parlamentov v Evropski uniji, Parlament 
svoje prve obravnave ne zaključi pred 
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pretekom osmih tednov, kot to določa 
člen 6 protokola o uporabi načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti.
2. Na zahtevo pristojnega odbora ali na 
svojo lastno pobudo se lahko odbor, 
pristojen za zadeve iz odstavka 1, odloči 
pripraviti priporočila za kateri koli 
predlog pravnega akta.
3. Če nacionalni parlament predsedniku 
pošlje obrazloženo mnenje v skladu s 
členom 3 protokola o vlogi nacionalnih 
parlamentov v Evropski uniji in členom 6 
protokola o uporabi načel subsidiarnosti 
in sorazmernosti, se ta dokument 
posreduje pristojnemu odboru ter v 
vednost odboru, pristojnem za spoštovanje 
načela subsidiarnosti. Če Parlament 
prejme obrazloženo mnenje po tem, ko je 
pristojni odbor sprejel svoje poročilo, se 
ga kot dokument zasedanja razdeli vsem 
poslancem pred glasovanjem. Predsednik 
pristojnega odbora lahko zahteva, da se 
zadeva vrne odboru.
4. Kjer obrazložena mnenja o 
neskladnosti osnutka pravnega akta z 
načelom subsidiarnosti predstavljajo vsaj 
eno tretjino vseh glasov nacionalnih 
parlamentov, ali četrtino v primeru 
osnutka pravnega akta, predloženega na 
podlagi člena 76 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, Parlament ne sprejme 
sklepa, dokler avtor predloga ne pove, kaj 
namerava storiti.
5. Če po rednem zakonodajnem postopku 
obrazložena mnenja o neskladnosti 
predloga zakonodajnega akta z načelom 
subsidiarnosti predstavljajo vsaj navadno 
večino glasov, dodeljenih nacionalnim 
parlamentom, odbor, pristojen za 
spoštovanje načela subsidiarnosti, po 
obravnavi obrazloženih mnenj 
nacionalnih parlamentov in Komisije 
priporoči Parlamentu, naj predlog zavrne 
na podlagi kršitve načela subsidiarnosti, 
ali pa Parlamentu predloži drugo 
priporočilo, ki lahko vključuje predloge 
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sprememb v zvezi s spoštovanjem načela 
subsidiarnosti.
Priporočilo se predloži Parlamentu v 
razpravo in glasovanje. Če je priporočilo 
za zavrnitev predloga sprejeto z večino 
oddanih glasov v Evropskem parlamentu 
ali če je najmanj 55 % članov Sveta 
nasprotovalo predlogu, predsednik 
razglasi, da je postopek končan. Če 
Parlament predloga ne zavrne, se 
postopek nadaljuje ob upoštevanju vseh 
priporočil, ki jih je odobril Parlament.

Or. en

(Predlog spremembe deloma navaja besedilo predloga spremembe 5 osnutka poročila 
(PE 427.153 v01.00 – FDR 786857))

Predlog spremembe 64
David Martin

Poslovnik Parlamenta
Člen 38a (novo)

Sedanje besedilo Predlog spremembe

Člen 38a
Pregled spoštovanja načel subsidiarnosti 

in sorazmernosti
1. Med obravnavo predloga pravnega akta 
Parlament posveča posebno pozornost 
spoštovanju načel subsidiarnosti in 
sorazmernosti. Razen v nujnih primerih iz 
člena 4 protokola o vlogi nacionalnih 
parlamentov v Evropski uniji, Parlament 
svoje prve obravnave ne zaključi pred 
pretekom osmih tednov, kot to določa 
člen 6 protokola o uporabi načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti.
2. Odbor, pristojen za spoštovanje načela 
subsidiarnosti, se lahko odloči, da za 
pristojni odbor pripravi priporočila v zvezi 
s katerim koli predlogom zakonodajnega 
akta.
3. Če nacionalni parlament predsedniku 
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pošlje obrazloženo mnenje v skladu s 
členom 3 protokola o vlogi nacionalnih 
parlamentov v Evropski uniji in členom 6 
protokola o uporabi načel subsidiarnosti 
in sorazmernosti, se ta dokument 
posreduje pristojnemu odboru, v vednost 
pa tudi odboru, pristojnem za spoštovanje 
načela subsidiarnosti. Če Parlament 
prejme obrazloženo mnenje po tem, ko je 
pristojni odbor sprejel svoje poročilo, se 
ga razdeli vsem poslancem pred 
glasovanjem kot dokument zasedanja. 
Predsednik pristojnega odbora lahko 
zahteva, da se zadeva vrne odboru.
4. Kjer obrazložena mnenja o 
neskladnosti osnutka pravnega akta z 
načelom subsidiarnosti predstavljajo vsaj 
eno tretjino vseh glasov, dodeljenih 
nacionalnim parlamentom, ali četrtino v 
primeru osnutka pravnega akta, 
predloženega na podlagi člena 76 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
Parlament ne sprejme sklepa, dokler avtor 
predloga ne pove, kaj namerava storiti v 
prihodnje.
5. Če pri rednem zakonodajnem postopku 
obrazložena mnenja o neskladnosti 
predloga zakonodajnega akta z načelom 
subsidiarnosti predstavljajo vsaj navadno 
večino glasov, dodeljenih nacionalnim 
parlamentom, lahko pristojni odbor po 
obravnavi obrazloženih mnenj 
nacionalnih parlamentov in Komisije ter 
mnenja odbora, pristojnega za 
spoštovanje načela subsidiarnosti, 
Parlamentu priporoči, naj predlog zavrne 
na podlagi kršitve načela subsidiarnosti. 
To priporočilo lahko vloži tudi ena 
desetina poslancev Parlamenta. Mnenje 
odbora, pristojnega za spoštovanje načela 
subsidiarnosti, se priloži priporočilu.
Priporočilo se predloži Parlamentu v 
razpravo in glasovanje. Če je priporočilo 
za zavrnitev predloga sprejeto z večino 
oddanih glasov, predsednik razglasi, da je 
postopek končan. Če Parlament predloga 
ne zavrne, se postopek nadaljuje ob 
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upoštevanju vseh priporočil, ki jih je 
odobril Parlament.
6. Če Odbor regij Parlamentu posreduje 
mnenje, v katerem nasprotuje 
predlaganemu zakonodajnemu aktu 
zaradi kršitve načela subsidiarnosti, se 
mnenje posreduje pristojnemu odboru in 
odboru, pristojnemu za spoštovanje 
načela subsidiarnosti. Smiselno se 
uporablja odstavek 2.

Or. en

(Predlog spremembe nadomešča in deloma navaja besedilo predloga spremembe 5 osnutka 
poročila (PE 427.153 v01.00 – FDR 786857) s spremembami v členu 6 in obrazložitvi)

Obrazložitev

Sprememba se je zdela potrebna za uskladitev odstavkov 6 in 2.
V poslovnik vnaša nove postopke, ki glede spoštovanja načela subsidiarnosti veljajo za 
nacionalne parlamente (postopek rumenega in oranžnega kartona). 
V skladu s členom 8 protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko Odbor 
regij lahko vloži tožbo zaradi kršitve načela subsidiarnosti, zato bi moral Parlament posebej 
obravnavati vsa mnenja tega odbora, ki iz omenjenih razlogov nasprotuje predlogu akta.

Predlog spremembe 65
Elmar Brok

Poslovnik Parlamenta
Člen 56 – odstavek 3 – pododstavek 2

Sedanje besedilo Predlog spremembe

V primeru vrnitve nazaj pristojni odbor 
Parlamentu ustno ali pisno poroča v roku, 
ki ga določi Parlament in ki ne sme biti 
daljši od dveh mesecev.

V primeru vrnitve nazaj pristojni odbor 
Parlamentu ustno ali pisno poroča v roku, 
ki ga določi Parlament in ki ne sme biti 
daljši od dveh mesecev. Smiselno se 
uporablja člen 45.

Or. de

Obrazložitev

Pojasnitev, da vrnitev odboru po sprejetju zahteve za vrnitev v prvi obravnavi pomeni redno 
pripravo novega poročila.
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Predlog spremembe 66
József Szájer

Poslovnik Parlamenta
Naslov poglavja 6a (novo) (vstavi se za členom 74 in pred poglavjem 7)

Sedanje besedilo Predlog spremembe

POGLAVJE 6a
INSTITUCIONALNE ZADEVE

Or. en

(Predlog spremembe deloma navaja besedilo predloga spremembe 15 osnutka poročila 
(PE 427.153 v01.00 – FDR 786857))

Predlog spremembe 67
József Szájer

Poslovnik Parlamenta
Člen 74a (novo) (vstavi se v poglavje 6a (novo))

Sedanje besedilo Predlog spremembe

Člen 74a
Redni postopek za spremembo pogodb

1. V skladu s členoma 41 in 48 lahko 
pristojni odbor Parlamentu predloži 
poročilo s predlogi Svetu za spremembo 
pogodb.
2. Če se Evropski svet odloči za sklic 
konvencije, Parlament na predlog 
konference predsednikov imenuje svoje 
predstavnike.
3. Če Evropski svet Parlament pozove k 
odobritvi sklepa, naj ne skliče konvencije 
za proučitev predlaganih sprememb 
pogodb, se zadeva posreduje odboru, 
pristojnemu v skladu s členom 81.

Or. en

(Predlog spremembe deloma navaja besedilo predloga spremembe 16 osnutka poročila 
(PE 427.153 v01.00 – FDR 786857))
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Predlog spremembe 68
Elmar Brok

Poslovnik Parlamenta
Člen 132a (novo)

Sedanje besedilo Predlog spremembe

Člen 132a
Sodelovanje na ravni odborov

1. Predsednik si v sodelovanju s 
predsedniki nacionalnih parlamentov 
prizadeva za okvir sorodnih odborov.
Parlamentarni odbori lahko v tem okviru 
samostojno navezujejo stike in sodelujejo. 
Če v nacionalnem parlamentu sorodni 
odbor ni bil določen, se pristojni odbor 
Evropskega parlamenta obrne neposredno 
na predsednika tega nacionalnega 
parlamenta.

2. Odbori lahko ukrepajo v skladu s 
členom 132b v okviru proračunskih 
sredstev, namenjenih sodelovanju 
odborov z nacionalnimi parlamenti. 
Razdelitev teh sredstev med odbore določi 
konferenca predsednikov parlamentov.

Or. en

Predlog spremembe 69
Elmar Brok

Poslovnik Parlamenta
Člen 132b (novo)

Sedanje besedilo Predlog spremembe

Člen 132b
Pred- in pozakonodajni dialog

1. Odbor, pristojen za določen 
zakonodajni dokument, lahko ustrezno 
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ukrepa in na ravni odborov omogoči 
celovit dialog z nacionalnimi parlamenti o 
predvidenih zakonodajnih dokumentih 
Evropske unije vse od začetka 
zakonodajnega načrtovanja do izvajanja 
sprejetega akta.
2. Pristojni odbor se lahko zlasti odloči, da 
bo organiziral videokonference, stike ali 
srečanja v enem od krajev dela 
Parlamenta, na misijah ali drugih krajih
– na ravni poročevalcev,
– ob sodelovanju poročevalcev v senci 
in/ali koordinatorjev,
– ali med odborom in predsedniki odborov 
in/ali poročevalci iz nacionalnih 
parlamentov,
da bi se ustrezno odzval na vsakršne 
zahteve nacionalnih parlamentov za 
pomoč pri pregledu ali pripravi 
zakonodaje Unije.

Or. en

Predlog spremembe 70
Elmar Brok

Poslovnik Parlamenta
Člen 132c (novo)

Sedanje besedilo Predlog spremembe

Člen 132c
Pošiljanje dokumentov

Vsak dokument, ki ga nacionalni 
parlament uradno pošlje Evropskemu 
parlamentu, se posreduje odboru, 
pristojnemu za področje, ki je 
obravnavano v dokumentu. Dokument se 
prevede v delovne jezike koordinatorjev 
odbora. Če pristojni odbor meni, da je 
treba zadevo obravnavati, lahko ravna v 
skladu s členom 132b.



PE428.234v02-00 12/12 AM\791389SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe 71
David Martin, József Szájer, Andrew Duff

Poslovnik Parlamenta
Člen 191 – odstavek 1

Sedanje besedilo Predlog spremembe

1. Na prvi seji odbora po izvolitvi članov 
odbora v skladu s členom 186 odbor izvoli 
predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik 
ter eden, dva ali trije podpredsedniki, 
izvoljeni na ločenih glasovanjih.

1. Na prvi seji odbora po izvolitvi članov 
odbora v skladu s členom 186 odbor izvoli 
predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik in
podpredsedniki, izvoljeni na ločenih 
glasovanjih. Število izvoljenih 
podpredsednikov določi Parlament na 
predlog konference predsednikov.

Or. en


