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PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu spremembe člena 196 Poslovnika Parlamenta o določbah o poteku plenarnih 
sej, ki se uporabljajo v odborih
(2011/2257(REG))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga spremembe svojega poslovnika B7-0479/2011,

– ob upoštevanju členov 211 in 212 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A7-0000/2011),

ker:

A. si Parlament prizadeva za najvišje standarde demokratične odgovornosti in preglednosti, 
zlasti pri svojem zakonodajnem delu;

B. se je z Lizbonsko pogodbo njegovo področje oblikovanja zakonodaje razširilo; 

C. nagnjenje Parlamenta k sprejemanju dogovorov v prvi obravnavi po rednem 
zakonodajnem postopku pomeni, da se mnoge pomembne zakonodajne odločitve 
sprejmejo v odborih;

1. se odloči spremeniti svoj poslovnik, kot sledi;

2. poudarja, da bo predlog spremembe začeli veljati prvi dan naslednjega delnega zasedanja;

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

Poslovnik Parlamenta
Člen 196

Sedanje besedilo Predlog spremembe

Za seje odbora se smiselno uporabljajo 
členi 12, 13, 14, 17, 18, 36 do 44, 148, 
149(2) in (10), 152, 154, 156 do 159, 161, 
163(1), 164, 165, 168, 169, 171 do 174, 
177 in 178 in se smiselno uporabljajo v 
zvezi s sejami odborov.

Za seje odbora se smiselno uporabljajo 
členi 12, 13, 14, 17, 18, 36 do 44, 148, 
149(2) in (10), 152, 154, 156 do 159, 161, 
163(1), 164, 165, 166, 167(2), 168, 169, 
171 do 174, 177 in 178 in se smiselno 
uporabljajo v zvezi s sejami odborov.

Or. en

Obrazložitev

S to spremembo bi uskladili delovanje Evropskega parlamenta s primeri dobre prakse drugih 
parlamentov in upoštevali povečanje njegovih zakonodajnih obveznosti zaradi Lizbonske 
pogodbe. Zaradi večje preglednosti in odgovornosti bi moralo končno glasovanje o vseh 
zakonodajnih poročilih, ne glede na fazo zakonodajnega postopka, potekati s poimenskim 
glasovanjem, izid pa biti zabeležen v zapisniku sestanka. 


