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Sporazumni predlog spremembe 1
David Martin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloga sprememb 63 (József Szájer) in 64 
(David Martin)

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 38 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 38a
Pregled spoštovanja načel subsidiarnosti 

in sorazmernosti
1. Med obravnavo predloga 
zakonodajnega 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 
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, pristojnemu za 
spoštovanje načela subsidiarnosti. Če 
Parlament obrazloženo mnenje prejme po 
tem, ko je pristojni odbor sprejel svoje 
poročilo, se to mnenje pred glasovanjem 
razdeli vsem poslancem kot dokument 
zasedanja. 
4. Če obrazložena mnenja o neskladnosti 
osnutka zakonodajnega akta z načelom 
subsidiarnosti predstavljajo vsaj eno 
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tretjino vseh glasov, dodeljenih 
nacionalnim parlamentom, oziroma 
četrtino v primeru osnutka zakonodajnega 
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 po rednem zakonodajnem postopku 
obrazložena mnenja o neskladnosti 
predloga zakonodajnega akta z načelom 
subsidiarnosti predstavljajo vsaj navadno 
večino glasov, dodeljenih nacionalnim 
parlamentom, pristojni odbor po 
obravnavi obrazloženih mnenj 
nacionalnih parlamentov in Komisije ter 
po zaslišanju odbora, pristojnega za 
spoštovanje načela subsidiarnosti, lahko 
priporoči Parlamentu, naj predlog zavrne 
na podlagi kršitve načela subsidiarnosti, 
ali pa Parlamentu predloži drugo 
priporočilo, ki lahko vključuje predloge 
sprememb v zvezi s spoštovanjem načela 
subsidiarnosti. 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 
upoštevanju vseh priporočil, ki jih je 
potrdil Parlament.

Or. en(Predlog spremembe delno navaja besedilo predloga spremembe 64 v dokumentu št. PE 
428.234 v02.00 – FDR 791389. Črtana sta stavka „Predsednik pristojnega odbora lahko 

zahteva, da se zadeva vrne odboru“ na koncu odstavka 3 (sprememba 1) in „To priporočilo 
lahko vloži tudi ena desetina poslancev Parlamenta“ na koncu pododstavka 1 odstavka 5 

(sprememba 2); predlog namesto tega vsebuje stavek iz odstavka 5 predloga spremembe 63:
„ali pa Parlamentu predloži drugo priporočilo, ki lahko vključuje predloge sprememb v zvezi 

s spoštovanjem načela subsidiarnosti“ (sprememba 3); odstavek 6 se črta (sprememba 4).)
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Obrazložitev

Namen teh sprememb je približati predlog spremembe 64 predlogu spremembe 63.
Sprememba 1 je bila potrebna zato, ker člen 175 zadovoljivo ureja vračanje. Namen 
spremembe 2 je okrepitev vloge pristojnega odbora. Sprememba 3 omogoča večjo prožnost 
pristojnega odbora. Pri spremembi 4 je bilo upoštevano dejstvo, da omenjeni odstavek ni 
povezan s preverjanjem subsidiarnosti, ki naj bi ga izvajal Parlament na pobudo nacionalnih 
parlamentov. 

Sporazumni predlog spremembe 2
David Martin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 65 (Elmar Brok)

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 56 – odstavek 3 – pododstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Zagotavlja pristojnemu odboru prostor za delovanje, vključno z možnostjo predstavitve 
poročila.

Sporazumni predlog spremembe 3
David Martin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 68 (Elmar Brok), 69 
(Elmar Brok) in 70 (Elmar Brok)

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 132 a (novo)
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 132a
Sodelovanje na ravni odborov

Predsednik si v sodelovanju s predsedniki 
nacionalnih parlamentov prizadeva za 
vzpostavitev mreže sorodnih odborov.
Parlamentarni odbori lahko v tej mreži 
samostojno navezujejo stike in 
medsebojno sodelujejo.
Smernice za izvajanje teh dejavnosti 
določi konferenca predsednikov odborov. 

Or. en(Predlog spremembe delno navaja besedilo predloga spremembe 68 v dokumentu št. PE 
428.234 v02.00 – FDR 791389.)

Obrazložitev

Ne zdi se nujno ne primerno, da bi poslovnik določal podrobnosti o sodelovanju med odbori. 


