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Predlog spremembe 1
David Martin in Ramón Jáuregui Atondo (v imenu skupine S&D ), Íñigo Méndez de Vigo 
(v imenu skupine PPE ) ter Andrew Duff (v imenu skupine ALDE )
Sporazumni predlog spremembe

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 116

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Parlament na predlog konference 
predsednikov. Posebni čas se lahko nameni 
za vprašanja predsedniku in posameznim 
članom Komisije. Poslanec lahko Svetu in 
Komisiji postavi le eno vprašanje na delno 
zasedanje.

1. Parlament na predlog konference 
predsednikov. Posebni čas se lahko nameni 
za vprašanja predsedniku in posameznim 
članom Komisije. 

2. Poslanec lahko Svetu in Komisiji postavi 
le eno vprašanje na delno zasedanje. 

2. Poslanec lahko Svetu in Komisiji postavi 
le eno vprašanje na delno zasedanje.

3. Vprašanja se v pisni obliki predložijo 
predsedniku, ki odloči o njihovi 
sprejemljivosti in vrstnem redu njihovega 
obravnavanja. Odločitev mora biti 
nemudoma sporočena spraševalcu. 

3. Vprašanja se v pisni obliki predložijo 
predsedniku, ki odloči o njihovi 
sprejemljivosti in vrstnem redu njihovega 
obravnavanja. Odločitev mora biti 
nemudoma sporočena spraševalcu.

4. Podrobni postopek urejajo smernice iz 
priloge tega poslovnika.

4. Podrobni postopek urejajo smernice iz 
priloge tega poslovnika.

5. V skladu s smernicami, ki jih določi 
konferenca predsednikov, se lahko 
nameni posebni čas za vprašanja 
predsedniku Komisije, podpredsedniku 
Komisije/visokem predstavniku Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko in 
predsedniku Evroskupine.

(Če bo ta predlog spremembe sprejet, se 
črta Priloga II, točka 15 (Oblika).

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe želimo popraviti napako v točki 15 Priloge II, do katere je prišlo 
zaradi sprejetja horizontalnega predloga spremembe. Prav tako v predlogu upoštevamo 
nedavno odločitev konference predsednikov o posebnem času za vprašanja.
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Predlog spremembe 2
David Martin in Ramón Jáuregui Atondo (v imenu skupine S&D ), Íñigo Méndez de Vigo 
(v imenu skupine PPE ) ter Andrew Duff (v imenu skupine ALDE )
Sporazumni predlog spremembe

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 117 – naslov in odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Vprašanja za pisni odgovor Svetu in 
Komisiji

Vprašanja za pisni odgovor

1. Vsak poslanec lahko Svetu ali Komisiji 
v skladu s smernicami iz priloge tega 
poslovnika postavi vprašanja za pisni 
odgovor. Za vsebino vprašanj so odgovorni 
izključno spraševalci. 

1. Vsak poslanec lahko Evropskemu svetu, 
Svetu, Komisiji ali podpredsedniku 
Komisije/visokem predstavniku Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko v 
skladu s smernicami iz priloge tega 
poslovnika postavi vprašanja za pisni 
odgovor. Za vsebino vprašanj so odgovorni 
izključno spraševalci. 

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe upošteva institucionalne spremembe po Lizbonski pogodbi glede možnih 
naslovnikov za vprašanja za pisni odgovor.

Predlog spremembe 3
David Martin in Ramón Jáuregui Atondo (v imenu skupine S&D ), Íñigo Méndez de Vigo 
(v imenu skupine PPE ) ter Andrew Duff (v imenu skupine ALDE )
Sporazumni predlog spremembe

Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga III – točka 1 – alinea -1 (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

– jasno navajajo naslovnika, ki mu jih je 
treba posredovati po običajnih 
medinstitucionalnih kanalih;

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica predlogov sprememb k členu 117.  Ker se  število možnih 
naslovnikov povečuje, je zaradi pravilnega posredovanja vprašanj prav, da se jasno navede, 
komu je vprašanje naslovljeno.

Predlog spremembe 4
David Martin in Ramón Jáuregui Atondo (v imenu skupine S&D ) ter Íñigo Méndez de 
Vigo (v imenu skupine PPE )
Sporazumni predlog spremembe

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 130 – odstavki 1a, 1b in 1c (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1a. Pogajanja o tem, kako pripraviti in 
spodbujati učinkovito in redno 
medparlamentarno sodelovanje v Uniji v 
skladu s členom 9 Protokola o vlogi 
nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, 
potekajo na podlagi mandata, ki ga 
konferenca predsednikov podeli po 
posvetovanju s konferenco predsednikov 
odborov.
Parlament vse tovrstne sporazume odobri 
po postopku iz člena 127.
1b. Odbor lahko v okviru proračunskih 
sredstev, ki so temu namenjena, 
neposredno začne dialog na ravni odborov 
z nacionalnimi parlamenti. Ta lahko 
vključuje ustrezne oblike sodelovanja v 
postopku sprejemanja zakonodaje in po 
njegovem zaključku.
1c. Vsak dokument v zvezi z zakonodajnim 
postopkom na ravni Evropske unije, ki ga 
nacionalni parlament uradno pošlje 
Evropskemu parlamentu, se posreduje 
odboru, pristojnemu za zadevo, ki je 
obravnavana v dokumentu.

Or. en
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Obrazložitev

Prav je, da se opredelijo postopkovna pravila za sprejemanje novih sporazumov z 
nacionalnimi parlamenti, predvidenih z Lizbonsko pogodbo. S sklicevanjem na člen 127 bo 
zagotovljeno, da bodo vse možne spremembe poslovnika Parlamenta, ki bi jih narekovali taki 
novi sporazumi, obveljale takoj, ko bo sporazume potrdil Parlament. Takšno postopkovno 
pravilo z ničemer vnaprej ne prejudicira dela delovne skupine o odnosih z nacionalnimi 
parlamenti.

Predlog spremembe 5
David Martin in Ramón Jáuregui Atondo, Íñigo Méndez de Vigo (v imenu skupine PPE ) 
ter Andrew Duff (v imenu skupine ALDE )
Sporazumni predlog spremembe

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 8

Veljavno besedilo Predlog spremembe

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

8. Parlament sprejme določbe, ki urejajo 
izvajanje statuta poslancev Evropskega 
parlamenta na podlagi predloga 
pristojnega odbora, z izjemo sklepov o 
finančnih okvirih, ki jih sprejme in vsako 
leto pregleda predsedstvo. Smiselno se 
uporablja člen 138(1).

Or. en

Obrazložitev

Pravilno izvajanje drugega odstavka člena 223 Pogodbe o delovanju EU. Ta postopek 
zagotavlja zadostno stopnjo preglednosti, prav tako pa vse poslance vključuje v oblikovanje 
pravil, ki veljajo zanje.

Predlog spremembe 6
David Martin in Ramón Jáuregui Atondo, Íñigo Méndez de Vigo (v imenu skupine PPE ) 
ter Andrew Duff (v imenu skupine ALDE )
Sporazumni predlog spremembe

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 131
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Konferenca predsednikov na predlog 
predsednika imenuje člane parlamentarne 
delegacije pri COSAC in ji lahko dodeli 
mandat. Delegacijo vodi eden od 
podpredsednikov, pristojnih za odnose z 
nacionalnimi parlamenti.

1. Konferenca predsednikov na predlog 
predsednika imenuje člane parlamentarne 
delegacije pri COSAC in ji lahko dodeli 
mandat. Delegacijo vodi podpredsednik, 
pristojen za odnose z nacionalnimi 
parlamenti in predsednik odbora, 
pristojnega za institucionalne zadeve. 

2. Drugi člani delegacije so izbrani na 
podlagi zadev, ki bodo obravnavane na 
srečanju COSAC, upoštevajoč splošno 
politično ravnotežje v Parlamentu. Po 
vsakem srečanju delegacija predloži 
poročilo.

2. Drugi člani delegacije so izbrani na 
podlagi zadev, ki bodo obravnavane na 
srečanju COSAC, in so v čim večji meri 
predstavniki odborov, pristojnih za te 
zadeve. Ustrezno se upošteva splošno 
politično ravnotežje v Parlamentu. Po 
vsakem srečanju delegacija predloži 
poročilo.

Or. en

Obrazložitev

V resoluciji s 7. 7. 2009 o odnosih z nacionalnimi parlamenti je Parlament predvidel, da bo v 
prihodnje  njegovo delegacijo pri COSAC vodil predsednik odbora AFCO. Vendar pa se jih je 
veliko strinjalo, da je treba ohraniti podpredsednikovo vlogo.  

Predlog spremembe 7
David Martin in Ramón Jáuregui Atondo (v imenu skupine S&D ), Íñigo Méndez de Vigo 
(v imenu skupine PPE ) ter Andrew Duff (v imenu skupine ALDE )
Sporazumni predlog spremembe

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 74a – odstavek 1 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1a. Pri posvetovanju s parlamentom v 
skladu s členom 48(3)Pogodbe o Evropski 
uniji o predlogu sklepa Evropskega sveta 
za preučitev predlogov sprememb pogodb, 
se zadeva preda pristojnemu odboru. 
Odbor pripravi poročilo, ki vsebuje:
– predlog resolucije, s katero Parlament 
sprejme ali zavrne predlagani sklep in ki 
lahko vsebuje predloge konvenciji ali 
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konferenci predstavnikov vlad držav 
članic;
– po potrebi obrazložitev.

Or. en

Obrazložitev

V preteklosti ni bilo postopkovnega pravila, ki bi določalo, kako se posredujejo mnenja 
Evropskega parlamenta o sklicu medvladnih konferenc. Uporabljal se je postopek, ki je s 
potrebnimi pragmatičnimi prilagoditvami sledil vzorcu zakonodajnih posvetovanj. Potem ko 
je bilo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe dodano novo poglavje o ustavnih zadevah, 
se zdi smiselno, da se doda postopkovno pravilo o posvetovanju s Parlamentom po 
poenostavljenem postopku za spremembo pogodb.

Predlog spremembe 8
David Martin in Ramón Jáuregui Atondo (v imenu skupine S&D ), Íñigo Méndez de Vigo 
(v imenu skupine PPE ) ter Andrew Duff (v imenu skupine ALDE )
Sporazumni predlog spremembe

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 74b – odstavek 1 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1a. Pri posvetovanju s Parlamentom v 
skladu s členom 48(6)Pogodbe o Evropski 
uniji o predlogu sklepa Evropskega sveta, 
ki spreminja tretji del Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, se smiselno 
uporablja člen 74a(1a). V takem primeru 
lahko predlog resolucije vsebuje predloge 
za spremembo samo tretjega dela Pogodbe 
o delovanju Evropske unije. 

Or. en

Obrazložitev

V preteklosti ni bilo postopkovnega pravila, ki bi določalo, kako se posredujejo mnenja 
Evropskega parlamenta o sklicu medvladnih konferenc. Uporabljal se je postopek, ki je s 
potrebnimi pragmatičnimi prilagoditvami sledil vzorcu zakonodajnih posvetovanj. Potem, ko 
je bilo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe dodano novo poglavje o ustavnih zadevah, 
se zdi smiselno, da se doda postopkovno pravilo o posvetovanju s Parlamentom po 
poenostavljenem postopku revizije.
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Predlog spremembe 9
David Martin in Ramón Jáuregui Atondo (v imenu skupine S&D ), Íñigo Méndez de Vigo 
(v imenu skupine PPE ) in Andrew Duff (v imenu skupine ALDE )
Sporazumni predlog spremembe

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 117 – odstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

2. Vprašanja se v pisni obliki predložijo 
predsedniku, ki jih posreduje zadevni 
instituciji. V primeru dvoma glede 
dopustnosti vprašanja odloča predsednik. O 
njegovi odločitvi se uradno obvesti 
spraševalca. 

2. Vprašanja se v pisni obliki predložijo 
predsedniku, ki jih posreduje naslovnikom.
V primeru dvoma glede dopustnosti 
vprašanja odloča predsednik. O njegovi 
odločitvi se uradno obvesti spraševalca. 

(Horizontalna sprememba: v členu 117(2) 
in (4) in točkah 1 in 3 Priloge III 
Poslovnika se besede „zadevne institucije“ 
nadomesti z „naslovniki“.)

Or. en

Obrazložitev

Posledica sporazumnega predloga spremembe 2: če se na seznam naslovnikov doda 
podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, bi 
bilo ustrezno razširiti besedilo v členu 117(2) in (4) ter točkah 1 in 3 Priloge III, ki govorijo o 
„zadevnih institucijah“.

Predlog spremembe 10
David Martin in Ramón Jáuregui Atondo (v imenu skupine S&D ), Íñigo Méndez de Vigo 
(v imenu skupine PPE ) ter Andrew Duff (v imenu skupine ALDE )
Sporazumni predlog spremembe

Poslovnik Evropskega parlamenta
Naslov IV – poglavje 3 – naslov

Veljavno besedilo Predlog spremembe

VPRAŠANJA SVETU, KOMISIJI IN 
EVROPSKI CENTRALNI BANKI

PARLAMENTARNA VPRAŠANJA

Or. en
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Obrazložitev

Posledica sporazumnega predloga spremembe 2: naslov tretjega poglavja bi bil preveč 
omejujoč, če bi Evropski svet postal eden od možnih naslovnikov za vprašanja. 

Predlog spremembe 11
David Martin in Ramón Jáuregui Atondo (v imenu skupine S&D ), Íñigo Méndez de Vigo 
(v imenu skupine PPE ) ter Andrew Duff (v imenu skupine ALDE )
Sporazumni predlog spremembe

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 37a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 37a
Prenos zakonodajnih pooblastil

1. Pri preučevanju predloga 
zakonodajnega akta, ki prenaša 
zakonodajna pooblastila na Komisijo, kot 
določa člen 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, je Parlament še posebej 
pozoren na cilje, vsebino, področje 
uporabe in trajanje prenesenih pooblastil 
ter na pogoje za prenos.
2. Odbor, pristojen za zadevo, lahko kadar 
koli zahteva mnenje odbora, pristojnega 
za razlago in uporabo zakonodaje Unije.
3. Odbor, pristojen za razlago in uporabo 
zakonodaje Unije, lahko na lastno pobudo 
obravnava vprašanja v zvezi s prenosom 
zakonodajnih pooblastil. V tem primeru 
ustrezno obvesti pristojni odbor.

Or. en

Obrazložitev

Novo pravilo naj bi zagotovilo primerno usklajevanje v Parlamentu glede nove oblike 
delegiranih aktov, ki jih uvaja Lizbonska pogodba. Zgled je bil člen 37 o preverjanju pravne 
podlage, ki se je v praksi izkazal za neprecenljiv mehanizem. Novo pravilo naj bi zagotovilo, 
da se spoštuje svoboda zakonodajalca in formalni pogoji člena 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije.
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