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Predlog spremembe A
Rafał Trzaskowski
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 1, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
51, 52, 53

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 123 – odstavek 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 
zabeležijov 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 deset poslancev iz najmanj 
treh političnih skupin lahko predloži 
največ 200 besed obsegajočo pisno izjavo 
v zvezi z zadevo, ki spada v okvir 
izključnih prisojnosti Evropske unije. 
Vsebina pisne izjave ne sme presegati 
oblike izjave. Zlasti ne sme pozivati k 
zakonodajnim ukrepom, vsebovati 
odločitev o zadevah, za katere so v tem 
poslovniku določeni posebni postopki in 
pristojnosti, ali obravnavati vprašanja, o 
katerem v Parlamentu poteka kak 
postopek.

1a. Nadaljnji postopek se odobri z 
obrazloženo odločitvijo predsednika v 
skladu z odstavkom 1 in za vsak primer 
posebej. Pisne izjave se objavijo v uradnih 
jezikih na spletni strani 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. Pisne izjave v fizični 
obliki s podpisi hrani tudi predsednik.

Or. en

Predlog spremembe B
Rafał Trzaskowski
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 2, 55, 57
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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. V 
primeru umika zadevni poslanec izjave ne 
sme ponovno podpisati.

Or. en

Predlog spremembe C
Rafał Trzaskowski
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 68

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. Vsak poslanec lahko na podlagi pravice 
do pobude Parlamenta v skladu s členom 
225 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
vloži predlog za akt Unije. Predlog lahko 
skupaj vloži do deset poslancev. 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 
preveri, 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 in ga posreduje 
pristojnemu odboru.

Pred takšnim posredovanjem odboru se 
predlog prevede v tiste uradne jezike, za 
katere predsednik odbora meni, da so 
potrebni za kratko obravnavo.
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Odbor lahko predsedniku priporoči, naj se 
predlog da na voljo za podpis vsem 
poslancem pod pogoji in v rokih iz člena 
123(1a), (2) in (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, se šteje, da je konferenca 
predsednikov odobrila poročilo o 
predlogu. Odbor pripravi poročilo v 
skladu s členom 48, potem ko 
pripravljavci predloga predstavijo svoj 
predlog odboru.
Kadar se za predlog ne zbirajo dodatni 
podpisi ali ga ne podpiše večina poslancev 
Parlamenta, pristojni odbor sprejme sklep 
o nadaljnjem postopku v roku treh mesecev 
po posredovanju in po zaslišanju 
pripravljavcev predloga.
Imena avtorjev predloga se navedejo v 
naslovu poročila.

Or. en

Predlog spremembe D
Rafał Trzaskowski
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloga sprememb 19 in 21

Predlog sklepa
Uvodna izjava G

Veljavno besedilo Predlog spremembe

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

G. Glede na vse večje pravice Parlamenta 
in uvedbo evropske državljanske pobude 
se je pomen pisnih izjav spremenil, so pa 
še vedno lahko koristno sredstvo, ki 
poslancem omogoča, da opozorijo na 
vprašanja javnega značaja;

Or. en

Predlog spremembe E
Rafał Trzaskowski
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloga sprememb 29 in 38
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Predlog sklepa
Uvodna izjava H

Veljavno besedilo 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 zelo omejen vpliv, 
glede načrtovanja pa tudi glede vpliva na 
sprejete odločitve v institucijah, in lahko 
zbujajo zavajajoč vtis o njihovi 
učinkovitosti; Če pa se pravilno uporabijo, 
so še vedno popularno kampanjsko 
orodje. Za predloge, ki pozivajo k 
zakonodajnim ukrepom, bi bilo treba 
uporabiti člen 42(2), s čimer bi se 
poslancem dejansko dala možnost, da 
vplivajo na zakonodajo Unije in da 
predlog vključijo v delo parlamentarnih 
odborov;

Or. en

Predlog spremembe F
Rafał Trzaskowski
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloga sprememb 35 in 36

Predlog sklepa
Uvodna izjava I

Veljavno besedilo 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 tehtnost nekaterih pisnih 
izjav, še zlasti pa njihova usklajenost s 
pristojnostmi Unije, kot jih določa Naslov 
I Dela I Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, včasih niso navdušujoče. Zato bi 
Parlament v naslednjem mandatu lahko 
analiziral vpliv novih določb Poslovnika o 
pisnih izjavah in proučil njihovo 
učinkovitost;

Or. en


