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PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spremembi člena 49 in 50 Poslovnika Evropskega parlamenta
(2012/2012(REG))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pisma svojega predsednika z dne 19. decembra 2013,

– ob upoštevanju členov 211 in 212 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A7–0000/2014),

1. se odloči spremeniti svoj poslovnik, kot sledi;

2. opozarja, da bosta spremembi začeli veljati na prvi dan naslednjega delnega zasedanja;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.
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Predlog spremembe 1

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 49 – odstavek 2 – pododstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

V primeru nezakonodajnih besedil mnenje 
sestavljajo pobude k delom predloga 
resolucije pristojnega odbora.

V primeru nezakonodajnih besedil mnenje 
sestavljajo pobude k delom predloga 
resolucije pristojnega odbora ali predlogi 
sprememb k osnutku predloga resolucije 
tega odbora. V slednjem primeru se 
odstavek 4 ne uporablja.

Or. fr

Predlog spremembe 2

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 49 – odstavek 2 – pododstavek a a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Odbor, zaprošen za mnenje, lahko 
namesto mnenja sprejme predloge 
sprememb bodisi k zakonodajnemu 
predlogu bodisi, v primeru 
nezakonodajnega besedila, k osnutku 
predloga resolucije pristojnega odbora. Te 
predloge sprememb v imenu odbora za 
mnenje vloži njegov predsednik v roku, ki 
ga v skladu z odstavkom 3 določi pristojni 
odbor. V tem primeru se odstavek 4 ne 
uporablja. 

Or. fr

Predlog spremembe 3

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 49 – odstavek 2 – pododstavka 3 in 4
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

Pristojni odbor glasuje o teh predlogih 
sprememb ali pobudah.

Pristojni odbor glasuje o teh predlogih 
sprememb ali pobudah.

V mnenjih se obravnavajo izključno 
zadeve s področij pristojnosti odbora, ki 
daje mnenje.

V mnenjih ali predlogih sprememb se 
obravnavajo izključno zadeve s področij 
pristojnosti odbora, ki daje mnenje.

Or. fr

Predlog spremembe 4

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 49 – odstavek 3

Veljavno besedilo Predlog spremembe

3. Pristojni odbor določi rok, v katerem 
mora odbor, zaprošen za mnenje, svoje 
mnenje dati, da bi ga pristojni odbor 
upošteval. Pristojni odbor nemudoma 
sporoči odboru oziroma odborom, 
zaprošenim za mnenje, vse spremembe 
napovedanega časovnega razporeda. 
Pristojni odbor ne sprejme končnih sklepov 
pred potekom tega roka.

3. Pristojni odbor določi rok, v katerem 
mora odbor, zaprošen za mnenje, dati svoje 
mnenje ali pripraviti predloge sprememb, 
da bi jih pristojni odbor upošteval. Pristojni 
odbor nemudoma sporoči odboru oziroma 
odborom, zaprošenim za mnenje, vse 
spremembe napovedanega časovnega 
razporeda. Pristojni odbor ne sprejme 
končnih sklepov pred potekom tega roka.

Or. fr

Predlog spremembe 5

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 50 – uvodni del

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Kadar je bilo vprašanje glede pristojnosti 
posredovano konferenci predsednikov v 
skladu s členom 188(2) ali 48 oziroma na 
podlagi Priloge VII in konferenca 
predsednikov meni, da vprašanje sodi 
skoraj v enaki meri v pristojnost dveh ali 
več odborov ali da različni deli vprašanja 
sodijo v pristojnost dveh ali več odborov,

Kadar je bilo vprašanje glede pristojnosti 
posredovano konferenci predsednikov v 
skladu s členom 188(2) ali 48 oziroma na 
podlagi Priloge VII in konferenca 
predsednikov meni, da vprašanje vsebinsko 
sodi v pristojnost dveh ali več odborov, 
lahko odloči, da te odbore poveže v 
tesnejše sodelovanje. V tem primeru se 
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se uporablja člen 49 z naslednjimi 
dodatnimi določbami:

uporablja člen 49 z naslednjimi dodatnimi 
določbami:

Or. fr

Predlog spremembe 6

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 50 – alineje 1 do 5

Veljavno besedilo Predlog spremembe

zadevni odbori se skupaj sporazumejo o 
časovnem razporedu;

a) zadevni odbori se skupaj sporazumejo o 
časovnem razporedu;

poročevalec in pripravljavci mnenj se 
medsebojno obveščajo in si prizadevajo, 
da bi se sporazumeli o besedilih, ki jih 
predlagajo svojim odborom, in o stališču 
glede predlogov sprememb;

b) poročevalec in pripravljavci mnenj se 
medsebojno obveščajo in si prizadevajo, 
da bi se sporazumeli o besedilih, ki jih 
predlagajo svojim odborom, in o stališču 
glede predlogov sprememb;

predsedniki, poročevalec in pripravljavci 
mnenj skupaj določijo dele besedila, ki so 
v njihovi izključni ali skupni pristojnosti, 
in se natančno dogovorijo o načinih 
sodelovanja. V primeru nestrinjanja o 
razmejitvi pristojnosti se zadeva na 
prošnjo enega od vpletenih odborov 
posreduje konferenci predsednikov, ki 
lahko sprejme odločitev o posameznih 
pristojnostih ali odloči, da se uporabi 
postopek skupnih sej odborov v skladu s 
členom 51; drugi pododstavek člena 
188(2) se uporablja smiselno;

c) predsedniki in poročevalci vseh 
pridruženih odborov so povabljeni:

pristojni odbor brez glasovanja sprejme 
spremembe, ki jih predlaga pridružen 
odbor, kadar se te nanašajo na zadeve, ki 
so v izključni pristojnosti pridruženega 
odbora. Če pristojni odbor zavrne 
predloge sprememb o zadevah, ki so v 
skupni pristojnosti pristojnega in 
pridruženega odbora, jih lahko pridruženi 
odbor predloži neposredno na plenarnem 
zasedanju;

– na vse seje pristojnega odbora, vključno 
z neformalnimi sestanki, sestanki 
delovnih skupin in sestanki poročevalcev 
v senci,

– na vse javne predstavitve,
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– na vse sestanke pogajalske skupine iz 
člena 70(3) in 

– na vsa medinstitucionalna pogajanja, 
formalna ali neformalna (trialogi),

na katerih se obravnava določena zadeva;

če je za predlog potreben spravni postopek, 
so v delegacijo Parlamenta vključeni 
pripravljavci mnenj vseh pridruženih 
odborov.

d) če je za predlog potreben spravni 
postopek, so v delegacijo Parlamenta 
vključeni pripravljavci mnenj vseh 
pridruženih odborov.

Or. fr

Predlog spremembe 7

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 50 – odstavek 1 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1a. Če so izpolnjeni pogoji iz prvega 
stavka odstavka 1 in poleg tega eden ali 
več vidikov vprašanja sodijo v pristojnost 
dveh ali več odborov kot njihove izključne 
pristojnosti:

– predsedniki, poročevalec in pripravljavci 
mnenj teh odborov skupaj določijo dele 
besedila, ki sodijo v izključne pristojnosti 
posameznega odbora; v primeru 
nestrinjanja o razmejitvi pristojnosti se 
zadeva na prošnjo enega od udeleženih 
odborov posreduje konferenci 
predsednikov, ki lahko sprejme odločitev o 
posameznih pristojnostih ali odloči, da se 
uporabi postopek skupnih sej odborov iz 
člena 51; smiselno se uporablja člen 
188(2), drugi odstavek.

– pristojni odbor brez glasovanja 
prevzame spremembe, ki jih predlaga 
pridruženi odbor, če se te nanašajo na 
zadeve, ki so v izključni pristojnosti 
pridruženega odbora. 

Or. fr
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