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PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spremembi člena 123 poslovnika Evropskega parlamenta
(2011/2058(REG))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pisma svojega predsednika z dne 11. novembra 2010,

– ob upoštevanju študije svojega tematskega sektorja z naslovom Pisne izjave v Evropskem 
parlamentu: pregled postopka in učinka (PE 462.424),

– ob upoštevanju členov 211 in 212 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A7-0000/2012),

ob upoštevanju naslednjega:

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;

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

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

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

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

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;

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

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;

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

1. se odloči spremeniti svoj poslovnik, kot sledi;

2. opozarja, da bodo spremembe začele veljati na prvi dan naslednjega delnega zasedanja;
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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; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji v vednost.

Predlog spremembe 1

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 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 spletni strani 
Parlamenta in se elektronsko razdelijo 
vsem poslancem. Skupaj z imeni 
podpisnikov se zabeležijo v elektronski 
register. Ta je javen in dostopen prek 
spletne strani Parlamenta.

Or. en

Predlog spremembe 2

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. Izjava se lahko 
umakne kadar koli pred pretekom treh 
mesecev od njenega vpisa v register.

Or. en
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Predlog spremembe 3

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.

Or. en

Predlog spremembe 4

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 
tri mesece in je ni podpisala najmanj 
polovica poslancev, se šteje za 
brezpredmetno. Možnosti za podaljšanje 
trimesečnega obdobja ni.

Or. en


