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Predlog spremembe 5
Andreas Mölzer

Predlog sklepa
Uvodna izjava A

Predlog sklepa Predlog spremembe

A. Parlament je z leti precej razširil svoja 
pooblastila in si zagotovil pomembna
orodja, s katerimi lahko v postopkih 
odločanja v Evropski uniji izvaja svoj vpliv 
pri večini dejavnosti Unije;

A. Parlament je z leti razširil svoja 
pooblastila in si zagotovil pomembna 
orodja, s katerimi lahko v postopkih 
odločanja v Evropski uniji izvaja svoj vpliv 
pri mnogih dejavnostih Unije;

Or. de

Predlog spremembe 6
Zita Gurmai

Predlog sklepa
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

Aa. institucije, na katere je pisna izjava 
naslovljena, bi morale zagotoviti ustrezne 
ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 7
Andrew Duff

Predlog sklepa
Uvodna izjava B

Predlog sklepa Predlog spremembe

B. Pisne izjave so v preteklosti koristno 
služile za opozarjanje na zadeve, ki so bile 
pomembne za državljane Unije;

B. Pisne izjave koristno služijo za 
opozarjanje na zadeve, ki so bile 
pomembne za državljane Unije;

Or. en
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Predlog spremembe 8
Fiona Hall

Predlog sklepa
Uvodna izjava B

Predlog sklepa Predlog spremembe

B. Pisne izjave so v preteklosti koristno 
služile za opozarjanje na zadeve, ki so bile 
pomembne za državljane Unije;

B. Pisne izjave koristno služijo za 
opozarjanje na zadeve, ki so bile 
pomembne za državljane Unije;

Or. en

Predlog spremembe 9
Andreas Mölzer

Predlog sklepa
Uvodna izjava B

Predlog sklepa Predlog spremembe

B. Pisne izjave so v preteklosti koristno 
služile za opozarjanje na zadeve, ki so bile
pomembne za državljane Unije;

B. Pisne izjave še vedno koristno služijo za 
opozarjanje na zadeve, ki so pomembne za 
državljane Unije;

Or. de

Predlog spremembe 10
Helmut Scholz

Predlog sklepa
Uvodna izjava C

Predlog sklepa Predlog spremembe

C. Pisne izjave se uporabljajo redno, 
vendar ne v velikem številu, samo majhen 
odstotek med njimi pa dobi zahtevano 
podporo večine poslancev Parlamenta;

C. Pisne izjave se uporabljajo redno, 
vendar ne v velikem številu, v preteklosti 
je samo majhen odstotek med njimi dobil
zahtevano podporo večine poslancev 
Parlamenta, v trenutnem parlamentarnem 
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obdobju pa ta delež strmo narašča;

Or. de

Predlog spremembe 11
Andreas Mölzer

Predlog sklepa
Uvodna izjava C

Predlog sklepa Predlog spremembe

C. Pisne izjave se uporabljajo redno, 
vendar ne v velikem številu, samo majhen
odstotek med njimi pa dobi zahtevano 
podporo večine poslancev Parlamenta;

C. Redno se vlagajo pisne izjave o 
najrazličnejših temah, po naravi stvari pa 
samo določen odstotek med njimi dobi 
zahtevano podporo večine poslancev 
Parlamenta;

Or. de

Predlog spremembe 12
Helmut Scholz

Predlog sklepa
Uvodna izjava D

Predlog sklepa Predlog spremembe

D. Večina pisnih izjav po obdobju, ki ga 
določa Poslovnik, postane 
brezpredmetnih;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 13
Andreas Mölzer

Predlog sklepa
Uvodna izjava D
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Predlog sklepa Predlog spremembe

D. Večina pisnih izjav po obdobju, ki ga 
določa Poslovnik, postane brezpredmetnih;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. de

Predlog spremembe 14
Andreas Mölzer

Predlog sklepa
Uvodna izjava E

Predlog sklepa Predlog spremembe

E. Večina sprejetih pisnih izjav je 
naslovljena na Komisijo, za katero velja, 
da je edina institucija, ki je vedno 
odgovorila na opozorjene zadeve;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 15
Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev)

Predlog sklepa
Uvodna izjava E

Predlog sklepa Predlog spremembe

E. Večina sprejetih pisnih izjav je 
naslovljena na Komisijo, za katero velja, 
da je edina institucija, ki je vedno 
odgovorila na opozorjene zadeve;

E. Večina sprejetih pisnih izjav je 
naslovljena na Komisijo;

Or. en

Predlog spremembe 16
Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev)
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Predlog sklepa
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

Ea. potrebna so nadaljnja prizadevanja za 
vključevanje drugih institucij in organov 
Unije v postopek kot naslovnikov;

Or. en

Predlog spremembe 17
Andreas Mölzer

Predlog sklepa
Uvodna izjava F

Predlog sklepa Predlog spremembe

F. Ti odgovori se v večini primerov 
omejijo na to, da Komisija v njih ponovno 
opozori na svoje dejavnosti, ki jih vodi, le 
v izjemnih primerih pa je vanje vključena 
specifična dejavnosti, ki jo je spodbudila 
pisna izjava;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 18
Helmut Scholz

Predlog sklepa
Uvodna izjava F

Predlog sklepa Predlog spremembe

F. Ti odgovori se v večini primerov 
omejijo na to, da Komisija v njih ponovno 
opozori na svoje dejavnosti, ki jih vodi, le 
v izjemnih primerih pa je vanje vključena 
specifična dejavnosti, ki jo je spodbudila 
pisna izjava;

F. Ti odgovori pa se trenutno v večini 
primerov omejijo na to, da Komisija v njih 
ponovno opozori na svoje dejavnosti, ki jih 
vodi, le v izjemnih primerih pa je vanje 
vključena specifična dejavnosti, ki jo je 
spodbudila pisna izjava;

Or. de
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Predlog spremembe 19
Fiona Hall

Predlog sklepa
Uvodna izjava G

Predlog sklepa Predlog spremembe

G. Glede na vse večja pooblastila 
Parlamenta se je pomen pisnih izjav 
bistveno zmanjšal;

G. Pisne izjave so učinkovito orodje, ki 
evropskim državljanom omogoča 
neposredno sporočanje njihovih skrbi 
Evropskemu parlamentu;

Or. en

Predlog spremembe 20
Andreas Mölzer

Predlog sklepa
Uvodna izjava G

Predlog sklepa Predlog spremembe

G. Glede na vse večja pooblastila
Parlamenta se je pomen pisnih izjav 
bistveno zmanjšal;

G. Kljub vse večjim pooblastilom
Parlamenta se pomen pisnih izjav ni
zmanjšal;

Or. de

Predlog spremembe 21
Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev)

Predlog sklepa
Uvodna izjava G

Predlog sklepa Predlog spremembe

G. Glede na vse večja pooblastila 
Parlamenta se je pomen pisnih izjav 
bistveno zmanjšal;

G. Glede na vse večja zakonodajna 
pooblastila Parlamenta in uvedbo evropske 
državljanske pobude se je pomen pisnih 
izjav spremenil;
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Or. en

Predlog spremembe 22
Andrew Duff

Predlog sklepa
Uvodna izjava G

Predlog sklepa Predlog spremembe

G. Glede na vse večja pooblastila 
Parlamenta se je pomen pisnih izjav 
bistveno zmanjšal;

G. Glede na vse večja zakonodajna 
pooblastila Parlamenta in uvedbo evropske 
državljanske pobude se je pomen pisnih 
izjav spremenil;

Or. en

Predlog spremembe 23
Helmut Scholz

Predlog sklepa
Uvodna izjava G

Predlog sklepa Predlog spremembe

G. Glede na vse večja pooblastila 
Parlamenta se je pomen pisnih izjav 
bistveno zmanjšal;

G. Glede na vse večja pooblastila 
Parlamenta se je pomen pisnih izjav 
postopoma zmanjšal, nespremenjen pa 
ostaja njihov pomen kot instrument za 
obdelavo tem, ki niso v neposrednem 
središču dela Parlamenta in njegovih 
odborov, in to neodvisno od političnih 
skupin in držav;

Or. de

Predlog spremembe 24
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog sklepa
Uvodna izjava H
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Predlog sklepa Predlog spremembe

H. Pisne izjave imajo zelo omejen vpliv, 
glede načrtovanja pa tudi glede vpliva na 
sprejete odločitve v institucijah, in lahko 
zbujajo zavajajoč vtis o njihovi 
učinkovitosti;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 25
Fiona Hall

Predlog sklepa
Uvodna izjava H

Predlog sklepa Predlog spremembe

H. Pisne izjave imajo zelo omejen vpliv, 
glede načrtovanja pa tudi glede vpliva na 
sprejete odločitve v institucijah, in lahko 
zbujajo zavajajoč vtis o njihovi 
učinkovitosti;

H. Pisne izjave imajo lahko pozitiven
vpliv, glede načrtovanja pa tudi glede 
vpliva na sprejete odločitve v institucijah;

Or. en

Predlog spremembe 26
Andreas Mölzer

Predlog sklepa
Uvodna izjava H

Predlog sklepa Predlog spremembe

H. Pisne izjave imajo zelo omejen vpliv, 
glede načrtovanja pa tudi glede vpliva na 
sprejete odločitve v institucijah, in lahko 
zbujajo zavajajoč vtis o njihovi 
učinkovitosti;

H. Pomen pisnih izjav je predvsem v tem, 
da so v njih lahko obdelane teme, ki iz 
različnih razlogov ne pridejo na dnevni 
red, in s tem predstavljajo učinkovito 
dopolnilno parlamentarno orodje;

Or. de
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Predlog spremembe 27
Helmut Scholz

Predlog sklepa
Uvodna izjava H

Predlog sklepa Predlog spremembe

H. Pisne izjave imajo zelo omejen vpliv, 
glede načrtovanja pa tudi glede vpliva na 
sprejete odločitve v institucijah, in lahko 
zbujajo zavajajoč vtis o njihovi 
učinkovitosti;

H. Pisne izjave so imele do sedaj zelo 
omejen vpliv, glede načrtovanja pa tudi 
glede vpliva na sprejete odločitve v 
institucijah, ki pa ga je mogoče povečati z 
bolj obvezujočimi predpisi o vključevanju 
uspešnih pisnih izjav v delo pristojnih 
odborov;

Or. de

Predlog spremembe 28
Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev)

Predlog sklepa
Uvodna izjava H

Predlog sklepa Predlog spremembe

H. Pisne izjave imajo zelo omejen vpliv, 
glede načrtovanja pa tudi glede vpliva na 
sprejete odločitve v institucijah, in lahko 
zbujajo zavajajoč vtis o njihovi 
učinkovitosti;

H. Pisne izjave imajo v sedanjem 
parlamentarnem obdobju omejen vpliv, 
glede načrtovanja pa tudi glede vpliva na 
sprejete odločitve v institucijah, in jih je 
treba zato pazljivo obravnavati, da bi 
lahko hitro povečali njihovo učinkovitost;

Or. en

Predlog spremembe 29
Andrew Duff

Predlog sklepa
Uvodna izjava H

Predlog sklepa Predlog spremembe

H. Pisne izjave imajo zelo omejen vpliv, H. Pisne izjave imajo lahko omejen vpliv, 
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glede načrtovanja pa tudi glede vpliva na 
sprejete odločitve v institucijah, in lahko 
zbujajo zavajajoč vtis o njihovi 
učinkovitosti;

glede načrtovanja pa tudi glede vpliva na 
sprejete odločitve v institucijah, vendar so 
še vedno popularno kampanjsko orodje;

Or. en

Predlog spremembe 30
Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev)

Predlog sklepa
Uvodna izjava I

Predlog sklepa Predlog spremembe

I. Pisne izjave bi bilo treba postopoma 
omejiti in v naslednjem parlamentarnem 
mandatu proučiti, ali jih ne bi bilo treba 
povsem odpraviti;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 31
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog sklepa
Uvodna izjava I

Predlog sklepa Predlog spremembe

I. Pisne izjave bi bilo treba postopoma 
omejiti in v naslednjem parlamentarnem 
mandatu proučiti, ali jih ne bi bilo treba 
povsem odpraviti;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 32
Andreas Mölzer

Predlog sklepa
Uvodna izjava I
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Predlog sklepa Predlog spremembe

I. Pisne izjave bi bilo treba postopoma
omejiti in v naslednjem parlamentarnem 
mandatu proučiti, ali jih ne bi bilo treba 
povsem odpraviti;

I. Pisnih izjav zaradi tega ne bi smeli
omejiti, v naslednjem parlamentarnem 
mandatu pa bi bilo treba proučiti, kako bi 
jih bilo mogoče napraviti še bolj 
privlačne;

Or. de

Predlog spremembe 33
Fiona Hall

Predlog sklepa
Uvodna izjava I

Predlog sklepa Predlog spremembe

I. Pisne izjave bi bilo treba postopoma 
omejiti in v naslednjem parlamentarnem 
mandatu proučiti, ali jih ne bi bilo treba 
povsem odpraviti;

I. Predpise za pisne izjave bi bilo treba 
redno pregledovati, da bi po potrebi 
izboljšali njihovo učinkovitost in vpliv;

Or. en

Predlog spremembe 34
Helmut Scholz

Predlog sklepa
Uvodna izjava I

Predlog sklepa Predlog spremembe

I. Pisne izjave bi bilo treba postopoma 
omejiti in v naslednjem parlamentarnem 
mandatu proučiti, ali jih ne bi bilo treba 
povsem odpraviti;

I. Uporabo pisnih izjav bi bilo treba 
postopoma razvijati naprej in pri tem 
paziti, da so uspešne pisne izjave 
vključene v delo pristojnih odborov.

Or. de
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Predlog spremembe 35
Constance Le Grip

Predlog sklepa
Uvodna izjava I

Predlog sklepa Predlog spremembe

I. Pisne izjave bi bilo treba postopoma 
omejiti in v naslednjem parlamentarnem 
mandatu proučiti, ali jih ne bi bilo treba 
povsem odpraviti;

I. V naslednjem parlamentarnem mandatu 
bi bilo treba analizirati vpliv novih določb 
Poslovnika o pisnih izjavah in proučiti, ali 
bi bilo treba omejiti področje uporabe 
pisnih izjav ali pa jih povsem odpraviti;

Or. fr

Predlog spremembe 36
Andrew Duff

Predlog sklepa
Uvodna izjava I

Predlog sklepa Predlog spremembe

I. Pisne izjave bi bilo treba postopoma 
omejiti in v naslednjem parlamentarnem 
mandatu proučiti, ali jih ne bi bilo treba 
povsem odpraviti;

I. kakovost in pomembnost nekaterih 
pisnih izjav, še zlasti pa njihova 
usklajenost s pristojnostmi Unije, kot jih 
določa Naslov I Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, včasih ni ravno 
navdušujoča;

Or. en

Predlog spremembe 37
Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev)

Predlog sklepa
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

Ia. pisne izjave pozitivno vplivajo na delo 
poslancev, kar je neposredno povezano z 
njihovimi volilnimi okrožji;



AM\896821SL.doc 15/30 PE486.057v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 38
Rafał Trzaskowski

Predlog sklepa
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

Ia. Več bi bilo treba uporabljati člen 42(2) 
Poslovnika, ki daje posameznim 
poslancem pravo priložnost za vplivanje 
na zakonodajo Unije;

Or. en

Predlog spremembe 39
Zita Gurmai

Predlog sklepa
Odstavek 1 a (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

1a. Meni, da bi morale institucije, na 
katere je naslovljena pisna izjava, 
obvestiti Parlament o nameravanih 
nadaljnjih ukrepih v treh mesecih po 
prejemu takšne izjave; poleg tega se 
namerava o tem načelu dogovoriti s 
Komisijo na naslednjih pogajanjih o 
reviziji okvirnega sporazuma o odnosih 
med Evropskim parlamentom in 
Komisijo;

Or. en

Obrazložitev

Politično upravičeno je po prejetju pisne izjave sprejeti nadaljnje ukrepe.
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Predlog spremembe 40
Andrew Duff

Predlog sklepa
Odstavek 3

Predlog sklepa Predlog spremembe

3. poziva predsedstvo, naj prouči veljavna 
pravila o varnosti, da bi preprečili obsežno
oglašanje pisnih izjav in bi omogočili 
nemoten dostop poslancev do sejne 
dvorane;

3. poziva predsedstvo, naj prouči veljavna 
pravila o varnosti, da bi preprečili preveč 
vneto oglaševanje pisnih izjav, vključno z 
nošnjo neprimernih majic, in bi omogočili 
nemoten dostop poslancev do sejne 
dvorane;

Or. en

Predlog spremembe 41
Helmut Scholz

Predlog sklepa
Odstavek 3

Predlog sklepa Predlog spremembe

3. poziva predsedstvo, naj prouči veljavna 
pravila o varnosti, da bi preprečili obsežno 
oglašanje pisnih izjav in bi omogočili 
nemoten dostop poslancev do sejne 
dvorane;

3. poziva predsedstvo, naj prouči veljavna 
pravila o varnosti, da bi preprečili obsežno 
oglašanje pisnih izjav prek elektronskih in 
drugih medijev in bi omogočili nemoten 
dostop poslancev do sejne dvorane;

Or. de

Predlog spremembe 42
Rafał Trzaskowski

Predlog sklepa
Odstavek 3

Predlog sklepa Predlog spremembe

3. poziva predsedstvo, naj prouči veljavna 
pravila o varnosti, da bi preprečili obsežno 
oglašanje pisnih izjav in bi omogočili

3. pozdravlja sklep predsedstva, da omeji 
obsežno oglaševanje pisnih izjav in s tem 
omogoči nemoten dostop poslancev do 
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nemoten dostop poslancev do sejne 
dvorane;

sejne dvorane;

Or. en

Predlog spremembe 43
Alexandra Thein

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 123 – odstavek 1 – pododstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Do pet poslancev lahko predloži največ 
200 besed obsegajočo pisno izjavo v zvezi 
z zadevo, ki spada v okvir prisojnosti
Evropske unije in ne sovpada s tematiko, ki 
se obravnava v potekajočih zakonodajnih 
postopkih. Vsako posamezno izjavo odobri 
predsednik. Pisne izjave se natisnejo v 
uradnih jezikih in razdelijo. Skupaj z 
imeni podpisnikov se zabeležijo v register. 
Ta je javen in se med potekom delnih 
zasedanj hrani pred vhodom v sejno 
dvorano, med posameznimi delnimi 
zasedanji pa na ustreznem mestu, ki ga 
določi kolegij kvestorjev.

1. Najmanj 40 poslancev iz najmanj treh 
političnih skupin lahko predloži največ 
200 besed obsegajočo pisno izjavo v zvezi 
z zadevo, ki izključno spada v okvir 
pristojnosti Evropske unije in ne sovpada s 
tematiko, ki se obravnava v potekajočih 
zakonodajnih ali nezakonodajnih 
postopkih. Vsako posamezno izjavo 
specifično in utemeljeno odobri 
predsednik. Pisne izjave se prevedejo v vse 
uradne jezike in elektronsko razdelijo 
vsem poslancem. Skupaj z imeni 
podpisnikov se zabeležijo v elektronski
register, ki je javen.

Or. en

Predlog spremembe 44
Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev)

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 123 – odstavek 1 – pododstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Do pet poslancev lahko predloži največ 
200 besed obsegajočo pisno izjavo v zvezi 
z zadevo, ki spada v okvir prisojnosti
Evropske unije in ne sovpada s tematiko, ki 
se obravnava v potekajočih zakonodajnih 
postopkih. Vsako posamezno izjavo odobri 

1. Najmanj 40 poslancev iz najmanj treh 
političnih skupin lahko predloži največ 
200 besed obsegajočo pisno izjavo v zvezi 
z zadevo, ki spada v okvir pristojnosti
Evropske unije in ne sovpada s tematiko, ki 
se obravnava v potekajočih zakonodajnih 
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predsednik. Pisne izjave se natisnejo v 
uradnih jezikih in razdelijo. Skupaj z imeni 
podpisnikov se zabeležijo v register. Ta je 
javen in se med potekom delnih zasedanj 
hrani pred vhodom v sejno dvorano, med 
posameznimi delnimi zasedanji pa na 
ustreznem mestu, ki ga določi kolegij 
kvestorjev.

postopkih. Vsako posamezno izjavo odobri 
predsednik. Pisne izjave se natisnejo v 
uradnih jezikih in razdelijo. Skupaj z imeni 
podpisnikov se zabeležijo v register. Ta je 
javen in se med potekom delnih zasedanj 
hrani pred vhodom v sejno dvorano, med 
posameznimi delnimi zasedanji pa na 
ustreznem mestu, ki ga določi kolegij 
kvestorjev.

Or. en

Predlog spremembe 45
Fiona Hall

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 123 – odstavek 1 – pododstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Do pet poslancev lahko predloži največ 
200 besed obsegajočo pisno izjavo v zvezi 
z zadevo, ki spada v okvir prisojnosti
Evropske unije in ne sovpada s tematiko, ki 
se obravnava v potekajočih zakonodajnih 
postopkih. Vsako posamezno izjavo odobri 
predsednik. Pisne izjave se natisnejo v 
uradnih jezikih in razdelijo. Skupaj z imeni 
podpisnikov se zabeležijo v register. Ta je 
javen in se med potekom delnih zasedanj 
hrani pred vhodom v sejno dvorano, med 
posameznimi delnimi zasedanji pa na 
ustreznem mestu, ki ga določi kolegij 
kvestorjev.

1. Najmanj 10 poslancev iz najmanj treh 
političnih skupin in petih držav članic 
lahko predloži največ 200 besed 
obsegajočo pisno izjavo v zvezi z zadevo, 
ki spada v okvir pristojnosti Evropske 
unije in ne sovpada s tematiko, ki se 
obravnava v potekajočih zakonodajnih 
postopkih. Vsako posamezno izjavo odobri 
predsednik. Pisne izjave se natisnejo v 
uradnih jezikih in razdelijo. Skupaj z imeni 
podpisnikov se zabeležijo v register. Ta je 
javen in se med potekom delnih zasedanj 
hrani pred vhodom v sejno dvorano, med 
posameznimi delnimi zasedanji pa na 
ustreznem mestu, ki ga določi kolegij 
kvestorjev.

Or. en

Predlog spremembe 46
Andrew Duff

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 123 – odstavek 1 – pododstavek 1
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Do pet poslancev lahko predloži največ 
200 besed obsegajočo pisno izjavo v zvezi 
z zadevo, ki spada v okvir prisojnosti
Evropske unije in ne sovpada s tematiko, ki 
se obravnava v potekajočih zakonodajnih 
postopkih. Vsako posamezno izjavo odobri 
predsednik. Pisne izjave se natisnejo v 
uradnih jezikih in razdelijo. Skupaj z imeni 
podpisnikov se zabeležijo v register. Ta je 
javen in se med potekom delnih zasedanj 
hrani pred vhodom v sejno dvorano, med 
posameznimi delnimi zasedanji pa na 
ustreznem mestu, ki ga določi kolegij 
kvestorjev.

1. Najmanj 10 poslancev iz najmanj treh 
političnih skupin lahko predloži največ 
200 besed obsegajočo pisno izjavo v zvezi 
z zadevo, ki spada v okvir pristojnosti
Evropske unije in ne sovpada s tematiko, ki 
se obravnava v potekajočih zakonodajnih 
postopkih. Vsako posamezno izjavo 
specifično in utemeljeno odobri 
predsednik. Pisne izjave se natisnejo v 
uradnih jezikih in elektronsko razdelijo. 
Skupaj z imeni podpisnikov se zabeležijo v 
register. Ta je javen in se med potekom 
delnih zasedanj hrani pred vhodom v sejno 
dvorano, med posameznimi delnimi 
zasedanji pa na ustreznem mestu, ki ga 
določi kolegij kvestorjev.

Or. en

Predlog spremembe 47
Zita Gurmai

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 123 – odstavek 1 – pododstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Do pet poslancev lahko predloži največ 
200 besed obsegajočo pisno izjavo v zvezi 
z zadevo, ki spada v okvir prisojnosti
Evropske unije in ne sovpada s tematiko, ki 
se obravnava v potekajočih zakonodajnih 
postopkih. Vsako posamezno izjavo odobri 
predsednik. Pisne izjave se natisnejo v 
uradnih jezikih in razdelijo. Skupaj z imeni 
podpisnikov se zabeležijo v register. Ta je 
javen in se med potekom delnih zasedanj 
hrani pred vhodom v sejno dvorano, med
posameznimi delnimi zasedanji pa na 
ustreznem mestu, ki ga določi kolegij 
kvestorjev.

1. Do pet poslancev lahko predloži največ 
200 besed obsegajočo pisno izjavo v zvezi 
z zadevo, ki izključno spada v okvir 
prisojnosti Evropske unije in ne sovpada s 
tematiko, ki se obravnava v potekajočih 
zakonodajnih ali nezakonodajnih 
postopkih. Vsako posamezno izjavo odobri 
predsednik. Pisne izjave se objavijo v 
uradnih jezikih na spletišču Parlamenta in 
se elektronsko razdelijo vsem poslancem.
Predsednik hrani register z izjavami, ki so 
jih podpisali poslanci. Izjave v uradnih 
jezikih in imena podpisnikov se zabeležijo 
v elektronski register, ki je na voljo 
javnosti prek spletišča Parlamenta.
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Or. en

Obrazložitev

Zaradi dokazljivosti bi bilo treba voditi register z izvirniki podpisanih pisnih izjav, medtem ko 
elektronski register zagotavlja zadostno preglednost.  Poleg tega bi bilo treba ohraniti 
razlago odstavka 1, ki je bila sprejeta pred časom.

Predlog spremembe 48
Helmut Scholz

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 123 – odstavek 1 – pododstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Do pet poslancev lahko predloži največ 
200 besed obsegajočo pisno izjavo v zvezi 
z zadevo, ki spada v okvir prisojnosti 
Evropske unije in ne sovpada s tematiko, ki 
se obravnava v potekajočih zakonodajnih 
postopkih. Vsako posamezno izjavo odobri 
predsednik. Pisne izjave se natisnejo v 
uradnih jezikih in razdelijo. Skupaj z imeni 
podpisnikov se zabeležijo v register. Ta je 
javen in se med potekom delnih zasedanj 
hrani pred vhodom v sejno dvorano, med 
posameznimi delnimi zasedanji pa na 
ustreznem mestu, ki ga določi kolegij 
kvestorjev.

1. Do pet poslancev lahko predloži največ 
200 besed obsegajočo pisno izjavo v zvezi 
z zadevo, ki spada izključno v okvir 
prisojnosti Evropske unije in ne sovpada s 
tematiko, ki se obravnava v potekajočih 
zakonodajnih postopkih. Vsako posamezno 
izjavo odobri predsednik. Pisne izjave se 
objavijo v uradnih jezikih na spletišču 
Evropskega parlamenta in se elektronsko
razdelijo vsem poslancem. Skupaj z imeni 
podpisnikov se zabeležijo v elektronski
register. Ta je javen in dostopen prek 
spletišča Parlamenta.

Or. de

Predlog spremembe 49
Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev)

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 123 – odstavek 1 – pododstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Do pet poslancev lahko predloži največ 
200 besed obsegajočo pisno izjavo v zvezi 
z zadevo, ki spada v okvir prisojnosti
Evropske unije in ne sovpada s tematiko, ki 

1. Do pet poslancev lahko predloži največ 
200 besed obsegajočo pisno izjavo v zvezi 
z zadevo, ki spada v okvir pristojnosti
Evropske unije in ne sovpada s tematiko, ki 
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se obravnava v potekajočih zakonodajnih 
postopkih. Vsako posamezno izjavo odobri 
predsednik. Pisne izjave se natisnejo v 
uradnih jezikih in razdelijo. Skupaj z 
imeni podpisnikov se zabeležijo v register. 
Ta je javen in se med potekom delnih 
zasedanj hrani pred vhodom v sejno 
dvorano, med posameznimi delnimi 
zasedanji pa na ustreznem mestu, ki ga 
določi kolegij kvestorjev.

se obravnava v potekajočih zakonodajnih 
postopkih. Vsako posamezno izjavo odobri 
predsednik. Pisne izjave se prevedejo v vse 
uradne jezike. Vse jezikovne različice se 
vnesejo v poseben register v elektronski in 
papirnati inačici. Elektronsko različico 
vsake pisne izjave se elektronsko razdeli 
vsem poslancem. Papirnata inačica se 
med posameznimi delnimi zasedanji hrani 
na posebnem, lahko dostopnem mestu v 
Parlamentu, ki ga določi kolegij 
kvestorjev.

Or. en

Predlog spremembe 50
Roberto Gualtieri

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 123 – odstavek 1 – pododstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Do pet poslancev lahko predloži največ 
200 besed obsegajočo pisno izjavo v zvezi 
z zadevo, ki spada v okvir prisojnosti
Evropske unije in ne sovpada s tematiko, 
ki se obravnava v potekajočih 
zakonodajnih postopkih. Vsako 
posamezno izjavo odobri predsednik. Pisne 
izjave se natisnejo v uradnih jezikih in 
razdelijo. Skupaj z imeni podpisnikov se 
zabeležijo v register. Ta je javen in se med 
potekom delnih zasedanj hrani pred 
vhodom v sejno dvorano, med 
posameznimi delnimi zasedanji pa na 
ustreznem mestu, ki ga določi kolegij 
kvestorjev.

1. Do pet poslancev lahko predloži največ 
200 besed obsegajočo pisno izjavo v zvezi 
z zadevo, ki spada v okvir pristojnosti
Evropske unije in za katero ni v 
Poslovniku določenega nobenega 
specifičnega postopka. Vsako posamezno 
izjavo odobri predsednik. Pisne izjave se 
natisnejo v uradnih jezikih in razdelijo. 
Skupaj z imeni podpisnikov se zabeležijo v 
register. Ta je javen in se med potekom 
delnih zasedanj hrani pred vhodom v sejno 
dvorano, med posameznimi delnimi 
zasedanji pa na ustreznem mestu, ki ga 
določi kolegij kvestorjev.

Or. en

Predlog spremembe 51
Roberto Gualtieri
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Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 123 – odstavek 1 – pododstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Do pet poslancev lahko predloži največ 
200 besed obsegajočo pisno izjavo v zvezi 
z zadevo, ki spada v okvir prisojnosti
Evropske unije in ne sovpada s tematiko, ki 
se obravnava v potekajočih zakonodajnih 
postopkih. Vsako posamezno izjavo odobri 
predsednik. Pisne izjave se natisnejo v 
uradnih jezikih in razdelijo. Skupaj z imeni 
podpisnikov se zabeležijo v register. Ta je 
javen in se med potekom delnih zasedanj 
hrani pred vhodom v sejno dvorano, med 
posameznimi delnimi zasedanji pa na 
ustreznem mestu, ki ga določi kolegij 
kvestorjev.

1. Do pet poslancev lahko predloži največ 
200 besed obsegajočo pisno izjavo v zvezi 
z zadevo, ki spada v okvir pristojnosti
Evropske unije in ne sovpada s tematiko, ki 
se obravnava v zakonodajnih postopkih. 
Vsako posamezno izjavo odobri 
predsednik. Pisne izjave se natisnejo v 
uradnih jezikih in razdelijo. Skupaj z imeni 
podpisnikov se zabeležijo v register. Ta je 
javen in se med potekom delnih zasedanj 
hrani pred vhodom v sejno dvorano, med 
posameznimi delnimi zasedanji pa na 
ustreznem mestu, ki ga določi kolegij 
kvestorjev.

Or. en

Predlog spremembe 52
Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev)

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 123 – odstavek 1 – pododstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Do pet poslancev lahko predloži največ 
200 besed obsegajočo pisno izjavo v zvezi 
z zadevo, ki spada v okvir prisojnosti
Evropske unije in ne sovpada s tematiko, ki 
se obravnava v potekajočih zakonodajnih 
postopkih. Vsako posamezno izjavo odobri 
predsednik. Pisne izjave se natisnejo v 
uradnih jezikih in razdelijo. Skupaj z imeni 
podpisnikov se zabeležijo v register. Ta je 
javen in se med potekom delnih zasedanj 
hrani pred vhodom v sejno dvorano, med 
posameznimi delnimi zasedanji pa na 
ustreznem mestu, ki ga določi kolegij 
kvestorjev.

1. Do pet poslancev lahko predloži največ 
200 besed obsegajočo pisno izjavo v zvezi 
z zadevo, ki spada v okvir pristojnosti
Evropske unije in ne sovpada s tematiko, ki 
se obravnava v potekajočih zakonodajnih 
postopkih. Vsako posamezno izjavo 
specifično in utemeljeno odobri 
predsednik. Pisne izjave se natisnejo v 
uradnih jezikih in razdelijo. Skupaj z imeni 
podpisnikov se zabeležijo v register. Ta je 
javen in se med potekom delnih zasedanj 
hrani pred vhodom v sejno dvorano, med 
posameznimi delnimi zasedanji pa na 
ustreznem mestu, ki ga določi kolegij 
kvestorjev.
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Or. en

Predlog spremembe 53
Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev)

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 123 – odstavek 1 – pododstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Do pet poslancev lahko predloži največ 
200 besed obsegajočo pisno izjavo v zvezi 
z zadevo, ki spada v okvir prisojnosti
Evropske unije in ne sovpada s tematiko, ki 
se obravnava v potekajočih zakonodajnih 
postopkih. Vsako posamezno izjavo odobri 
predsednik. Pisne izjave se natisnejo v 
uradnih jezikih in razdelijo. Skupaj z imeni 
podpisnikov se zabeležijo v register. Ta je 
javen in se med potekom delnih zasedanj 
hrani pred vhodom v sejno dvorano, med 
posameznimi delnimi zasedanji pa na 
ustreznem mestu, ki ga določi kolegij 
kvestorjev.

1. Do pet poslancev lahko predloži največ 
200 besed obsegajočo pisno izjavo v zvezi 
z zadevo, ki spada v okvir pristojnosti
Evropske unije in ne sovpada s tematiko, ki 
se obravnava v potekajočem 
zakonodajnem postopku. Vsako 
posamezno izjavo odobri predsednik. Pisne 
izjave se natisnejo v uradnih jezikih in 
razdelijo. Skupaj z imeni podpisnikov se 
zabeležijo v register. Ta je javen in se med 
potekom delnih zasedanj hrani pred 
vhodom v sejno dvorano, med 
posameznimi delnimi zasedanji pa na 
ustreznem mestu, ki ga določi kolegij 
kvestorjev.

Or. en

Predlog spremembe 54
Alexandra Thein

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 123 – odstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

2. Vsak poslanec lahko podpiše izjavo, 
zabeleženo v registru.

2. Vsak poslanec lahko podpiše izjavo, 
zabeleženo v registru. Poslanci 
lastnoročno podpišejo register na 
papirnati seznam, ki se med potekom 
delnih zasedanj hrani pred vhodom v 
sejno dvorano, med posameznimi delnimi 
zasedanji pa na ustreznem mestu, ki ga 
določi kolegij kvestorjev. Podpis je 
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dokončen in ga ni mogoče umakniti. 
Podpisi na papirnatem seznamu se na 
koncu vsakega dne prenesejo v 
elektronski register. Papirnati seznami se 
hranijo za obdobje enega leta.

Or. en

Obrazložitev

V izogib zlorabam in napakam elektronski podpis v elektronskem registru ni dovolj.

Predlog spremembe 55
Helmut Scholz

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 123 – odstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

2. Vsak poslanec lahko podpiše izjavo, 
zabeleženo v registru.

2. Vsak poslanec lahko podpiše izjavo, 
zabeleženo v registru. Podpis se lahko 
umakne kadar koli pred pretekom treh 
mesecev od vpisa izjave v register; podpis 
in umik podpisa se lahko opravita po 
elektronski poti;

Or. de

Predlog spremembe 56
Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev)

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 123 – odstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

2. Vsak poslanec lahko podpiše izjavo, 
zabeleženo v registru.

2. Vsak poslanec lahko podpiše izjavo, 
zabeleženo v registru, bodisi elektronsko 
bodisi na kraju samem. Obe obliki 
registra sta enako posodobljeni.

Or. en
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Predlog spremembe 57
Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev)

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 123 – odstavek 2 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

2a. Podpis se lahko umakne elektronsko 
ali na kraju samem kadar koli pred 
pretekom treh mesecev od vpisa izjave v 
register. Takšen umik je mogoč samo 
enkrat in samo izjemoma. V takšnem 
primeru zadevni poslanec izjave ne sme 
podpisati še enkrat.

Or. en

Predlog spremembe 58
Alexandra Thein

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 123 – odstavek 3

Veljavno besedilo Predlog spremembe

3. Kadar izjavo podpiše večina poslancev, 
predsednik s tem seznani Parlament in 
objavi imena podpisnikov v zapisniku, 
izjavo pa objavi kot sprejeto besedilo.

3. Kadar izjavo po preteku treh mesecev 
od njenega vpisa v register podpiše večina 
poslancev, predsednik s tem seznani 
Parlament in objavi imena podpisnikov v 
zapisniku, izjavo pa objavi kot sprejeto 
besedilo skupaj z izjavo, da v izjavi 
izražena mnenja ne predstavljajo 
uradnega mnenja Evropskega 
parlamenta, temveč samo mnenje 
podpisnikov, in da izjava ni zavezujoč 
instrument.

Or. en

Predlog spremembe 59
Andrew Duff
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Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 123 – odstavek 3

Veljavno besedilo Predlog spremembe

3. Kadar izjavo podpiše večina poslancev, 
predsednik s tem seznani Parlament in 
objavi imena podpisnikov v zapisniku,
izjavo pa objavi kot sprejeto besedilo.

3. Kadar izjavo podpiše večina poslancev, 
predsednik s tem seznani Parlament in 
objavi izjavo v zapisniku skupaj z imeni 
podpornikov in z izjavo o zavrnitvi 
odgovornosti, v kateri je zapisano, da 
izjava predstavlja mnenja podpisnikov in 
ne zavezuje Parlamenta.

Or. en

Predlog spremembe 60
Helmut Scholz

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 123 – odstavek 3

Veljavno besedilo Predlog spremembe

3. Kadar izjavo podpiše večina poslancev, 
predsednik s tem seznani Parlament in
objavi imena podpisnikov v zapisniku, 
izjavo pa objavi kot sprejeto besedilo.

3. Kadar izjavo v treh mesecih od njenega 
vpisa v register podpiše večina poslancev,
predsednik s tem seznani Parlament, objavi 
imena podpisnikov v zapisniku, izjavo 
objavi kot sprejeto besedilo in jo skupaj z 
imeni podpisnikov posreduje naslovnikom 
ter pristojnemu parlamentarnemu odboru 
za nadaljnjo obravnavo.

Or. de

Predlog spremembe 61
Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev)

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 123 – odstavek 3

Veljavno besedilo Predlog spremembe

3. Kadar izjavo podpiše večina poslancev, 3. Kadar izjavo po preteku treh mesecev 
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predsednik s tem seznani Parlament in 
objavi imena podpisnikov v zapisniku, 
izjavo pa objavi kot sprejeto besedilo.

od njenega vpisa v register podpiše večina 
poslancev, predsednik s tem seznani 
Parlament in objavi imena podpisnikov v 
zapisniku, izjavo pa objavi kot sprejeto 
besedilo.

Or. en

Predlog spremembe 62
Helmut Scholz

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 123 – odstavek 4

Veljavno besedilo Predlog spremembe

4. Postopek se zaključi ob koncu delnega 
zasedanja tako, da se izjava skupaj z 
imeni podpisnikov posreduje 
naslovnikom.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 63
Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev)

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 123 – odstavek 4

Veljavno besedilo Predlog spremembe

4. Postopek se zaključi ob koncu delnega 
zasedanja tako, da se izjava skupaj z imeni 
podpisnikov posreduje naslovnikom.

4. Izjava se ob koncu delnega zasedanja 
skupaj z imeni podpisnikov posreduje 
naslovnikom.

Or. en

Predlog spremembe 64
Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev)

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 123 – odstavek 4 a (novo)
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

4a. Parlament na podlagi uspešno 
potrjene pisne izjave razpravlja o zadevi, 
na katero se nanaša, ob primernem času v 
skladu s svojim dnevnim redom.

Or. en

Predlog spremembe 65
Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev), Alexandra Thein

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 123 – odstavek 4 b (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

4b. Vse jezikovne različice uspešno 
potrjene pisne izjave se objavijo in 
shranijo na posebni lokaciji na spletnem 
mestu Parlamenta.

Or. en

Predlog spremembe 66
Zita Gurmai

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 123 – odstavek 4 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

4a. Kadar institucije, na katere je 
naslovljeno sprejeto besedilo, v treh 
mesecih od prejema besedila ne obvestijo 
Parlamenta o načrtovanih nadaljnjih 
ukrepih, se zadeva na zahtevo enega od 
avtorjev izjave uvrsti na dnevni red 
naslednjega zasedanja pristojnega 
odbora.

Or. en
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Obrazložitev

Kadar se druge institucije ne odzovejo ustrezno na sprejeto izjavo, je treba zagotoviti 
nadaljnjo obravnavo v parlamentu.

Predlog spremembe 67
Evelyn Regner

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 123 – odstavek 5

Veljavno besedilo Predlog spremembe

5. Pisna izjava, ki je bila v registru več kot 
tri mesece in je ni podpisala najmanj 
polovica poslancev, se šteje za 
brezpredmetno.

5. Pisna izjava, ki je bila v registru več kot 
dva meseca in je nista podpisali najmanj 
dve tretjini poslancev, se šteje za 
brezpredmetno.

Or. de

Predlog spremembe 68
Roberto Gualtieri

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 42 - odstavka 2 in 3 

Veljavno besedilo Predlog spremembe

2. Vsak poslanec lahko na podlagi pravice 
do pobude Parlamenta v skladu s 
členom 225 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije vloži predlog za akt Unije.

2. Do pet poslancev lahko na podlagi 
pravice do pobude Parlamenta v skladu s 
členom 225 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije vloži predlog za akt Unije. V tem 
predlogu se navede njegova pravna 
podlaga, lahko pa se mu priloži 
obrazložitev, dolga največ 150 besed.

3. Predlog se vloži pri predsedniku, ki ga 
pošlje v obravnavo pristojnemu odboru.
Pred takšnim posredovanjem odboru se 
predlog prevede v tiste uradne jezike, za 
katere predsednik odbora meni, da so 
potrebni za kratko obravnavo. Odbor 
sprejme sklep o nadaljnjem postopku v 
roku treh mesecev po posredovanju in po 
zaslišanju pripravljavca predloga.

3. Predlog se vloži pri predsedniku, ki 
odloči, ali so izpolnjene pravne zahteve.
Predsednik lahko predlog posreduje 
odboru, pristojnemu za preverjanje 
pravne podlage, ki izda mnenje. Če 
predsednik izjavi, da je predlog 
sprejemljiv, to oznani na plenarnem 
zasedanju. Predlog lahko nato podpiše 
kateri koli poslanec, pri čemer se smiselno 
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uporabljajo določbe člena 123(1) 
in 123(5).

Kadar odbor sklene, da bo Parlamentu 
predložil predlog v skladu s postopkom iz 
člena 48, se ime avtorja predloga navede v 
naslovu poročila.

Če predlog podpiše večina poslancev 
Parlamenta, ga konferenca predsednikov 
posreduje odboru, pristojnemu za 
pripravo poročila v skladu z odstavkom 1.
Odbor pripravi poročilo v skladu s 
členom 48, potem ko avtor predloga 
predstavi svoj predlog odboru.
Kadar se za predlog ne zbirajo dodatni 
podpisi ali ga ne podpiše večina poslancev 
Parlamenta, ga predsednik pošlje v 
obravnavo pristojnemu odboru. Pred 
takšnim posredovanjem odboru se predlog 
prevede v tiste uradne jezike, za katere 
predsednik odbora meni, da so potrebni za 
kratko obravnavo. Odbor sprejme sklep o 
nadaljnjem postopku v roku treh mesecev 
po posredovanju in po zaslišanju 
pripravljavca predloga.

Ime avtorjev predloga se navede v naslovu 
poročila.

Or. en


