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Predlog spremembe 2
Andrew Duff

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 81 - odstavek 1 - pododstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Kadar mora Parlament dati odobritev za 
predlagani akt, se odloči na podlagi
priporočila pristojnega odbora za sprejetje 
ali zavrnitev akta.

1. Kadar mora Parlament dati odobritev za 
predlagani akt, sprejme svojo odločitev ob 
upoštevanju priporočila pristojnega 
odbora. Priporočilo za sprejetje ali 
zavrnitev akta vključuje navedbe 
sklicevanj, ne pa uvodnih izjav. Lahko mu 
je dodana kratka obrazložitev, ki je v 
pristojnosti poročevalca in o kateri se ne 
glasuje. Predlogi sprememb, vloženi v 
odboru, so dopustni le, če je njihov namen 
popolnoma spremeniti priporočilo, kot ga 
predlaga poročevalec.

Or. en

Predlog spremembe 3
Vital Moreira

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 81 - odstavek 1 - pododstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Kadar mora Parlament dati odobritev za 
predlagani akt, se odloči na podlagi 
priporočila pristojnega odbora za sprejetje 
ali zavrnitev akta.

1. Kadar mora Parlament dati odobritev za 
predlagani akt druge institucije Unije v 
skladu s Pogodbo o Evropski uniji ali 
Pogodbo o delovanju Evropske unije, 
sprejme odločitev ob upoštevanju 
utemeljenega priporočila odbora, 
pristojnega za področje akta.

Or. en
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Obrazložitev

Pojasnitev in tehnični popravki. V predlogu spremembe se zahteva tudi utemeljitev 
priporočila, ki razlaga obrazložitev stališča pristojnega odbora.

Predlog spremembe 4
Roberto Gualtieri

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 81 - odstavek 1 - pododstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Kadar mora Parlament dati odobritev za 
predlagani akt, se odloči na podlagi 
priporočila pristojnega odbora za sprejetje 
ali zavrnitev akta.

1. Kadar mora Parlament dati odobritev za 
predlagani akt, sprejme svojo odločitev ob 
upoštevanju priporočila odbora, ki je 
pristojen, da se akt sprejme ali zavrne.
Priporočilo vsebuje navedbe sklicevanj, ne 
pa tudi uvodnih izjav. Lahko mu je 
dodana kratka obrazložitev, ki je v 
pristojnosti poročevalca in o kateri se ne 
glasuje. Predlogi sprememb, vloženi v 
odboru, so dopustni le, če je njihov namen 
popolnoma spremeniti priporočilo, kot ga 
predlaga poročevalec.

Or. en

Predlog spremembe 5
Roberto Gualtieri

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 81 - odstavek 1 a (novo) 

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1a. Če se za predlagani zakonodajni akt 
zahteva odobritev Parlamenta, lahko 
priporočilo pristojnega odbora vsebuje 
drugi del, omejen na politična vprašanja, 
ki upravičujejo odločitev o odobritvi in na 
katerega je mogoče vložiti predloge 
sprememb.
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Predlog spremembe 6
Andrew Duff

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 81 - odstavek 1 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1a. Brez poseganja v svoje priporočilo 
lahko pristojni odbor s svojim 
priporočilom vloži še predlog 
nezakonodajne resolucije.

Or. en

Predlog spremembe 7
Andrew Duff

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 81 – odstavek 1 b (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1b. Pristojni odbor obravnava zahtevo za 
odobritev brez nepotrebnega odlašanja. 
Če se v štirih mesecih od dneva, ko mu je 
bila posredovana zahteva za odobritev, 
odloči, da priporočila ne bo ali ga ni 
sprejel, lahko konferenca predsednikov 
zadevo uvrsti na dnevni red naslednjega 
delnega zasedanja brez priporočila.

Or. en

Predlog spremembe 8
Andrew Duff

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 81 - odstavek 1 - pododstavek 2
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

Parlament se o aktu, za katerega je po 
Pogodbi o Evropski uniji ali Pogodbi o 
delovanju Evropske unije potrebna njegova 
odobritev, izreče z enim samim 
glasovanjem, pri čemer ni mogoče vlagati 
predlogov sprememb. Za sprejetje 
odobritve je potrebna takšna večina, kakor 
je navedena v členu Pogodbe o Evropski 
uniji ali Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, ki je pravna podlaga za predlagani 
akt.

Parlament se o aktu, za katerega je po 
Pogodbi o Evropski uniji ali Pogodbi o 
delovanju Evropske unije potrebna njegova 
odobritev, izreče z enim samim 
glasovanjem o odobritvi, ne glede na to, 
ali je priporočilo pristojnega odbora, naj 
se akt sprejme ali zavrne, pri čemer ni 
mogoče vlagati predlogov sprememb. Za 
sprejetje odobritve je potrebna takšna 
večina, kakor je navedena v členu Pogodbe 
o Evropski uniji ali Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, ki je pravna podlaga za 
predlagani akt, če pa Pogodbi ne navajata 
nobene večine, je potrebna večina 
oddanih glasov. Če potrebna večina ni 
dosežena, se šteje, da je bil predlagani akt 
zavrnjen.

Or. en

Predlog spremembe 9
Vital Moreira

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 81 - odstavek 1 - pododstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Parlament se o aktu, za katerega je po 
Pogodbi o Evropski uniji ali Pogodbi o 
delovanju Evropske unije potrebna 
njegova odobritev, izreče z enim samim 
glasovanjem, pri čemer ni mogoče vlagati 
predlogov sprememb. Za sprejetje 
odobritve je potrebna takšna večina, 
kakor je navedena v členu Pogodbe o 
Evropski uniji ali Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, ki je pravna podlaga za 
predlagani akt.

Parlament se o odobritvi izreče z enim 
samim glasovanjem z večino oddanih 
glasov, razen če je v pogodbah določena 
drugačna večina. O priporočilu 
pristojnega odbora se ne glasuje. 
Odločitve o odobritvi ni mogoče vezati na 
pogoje.

Or. en
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Obrazložitev

Poenostavitev in pojasnitev postopka glasovanja. Odločitve o odobritvi ni mogoče pogojevati.

Predlog spremembe 10
Vital Moreira

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 81 - odstavek 3

Veljavno besedilo Predlog spremembe

3. Kadar je za predlog zakonodajnega akta 
ali predvidenega mednarodnega sporazuma 
potrebna odobritev Parlamenta, lahko 
pristojni odbor za vzpodbujanje 
pozitivnega izida postopka Parlamentu 
predloži vmesno poročilo o predlogu s 
predlogom resolucije, ki vsebuje 
priporočila za spremembo ali izvršitev 
predlaganega akta.

3. Kadar je za predlog zakonodajnega akta 
ali predvidenega mednarodnega sporazuma 
potrebna odobritev Parlamenta, lahko 
pristojni odbor za vzpodbujanje 
pozitivnega izida postopka Parlamentu 
predloži vmesno poročilo o predlogu s 
predlogom resolucije, ki po potrebi vsebuje 
priporočila za spremembo ali izvršitev 
predlaganega akta.

Or. en

Obrazložitev

Da bi izločili mednarodne pogodbe, je pojasnjeno, da priporočilo za spremembo 
predlaganega akta velja samo po potrebi.

Predlog spremembe 11
Vital Moreira

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 81 – odstavek 3 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

3a. Če je za sklenitev mednarodnega 
sporazuma potrebna odobritev 
Parlamenta, se lahko ta odloči, da glede 
na priporočilo pristojnega odbora 
začasno, za največ eno leto, odloži 
postopek odobritve.
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Or. en

Obrazložitev

Klavzula o začasni odložitvi odobritve mednarodnih sporazumov je zelo pomembna: (i) 
zagotavlja obdobje za razmislek za preprečitev morebitne zavrnitve mednarodne pogodbe; (ii) 
omogoča, da se od tretje države zahteva izpolnitev nekaterih sprememb ali obveznosti, ki bi 
jih moral Parlament odobriti; (iii) Komisiji se lahko predlaga ponovno pogajanje o vseh delih 
mednarodnega sporazuma, ki bi bili za Parlament nesprejemljivi.


