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POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje pobude:

Predlogi sprememb

Predlog spremembe 1

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 70 – odstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

2. Pred začetkom pogajanj se pristojni 
odbor načeloma odloča z večino svojih 
članov in sprejme mandat, smernice in 
prednostne naloge.

2. Če pristojni odbor meni, da je primerno 
začeti pogajanja po sprejetju poročila v 
odboru, sprejme z večino svojih članov in 
za vsak zadevni zakonodajni postopek 
posebej sklep o začetku pogajanj.
Pogajalski mandat obsega poročilo, ki ga 
je sprejel odbor, dokler v odboru ali na 
plenarnem zasedanju ni sprejet mandat, 
ki ga nadomesti.

Predlog spremembe 2

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 70 – odstavek 2 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

2a. Pogajalsko skupino vedno sestavljajo 
predsednik, poročevalec in vsi poročevalci 
v senci, tako da se zagotavlja zastopanost 
vseh političnih skupin. Delegiranju se je 
treba sicer izogibati, vendar ga je mogoče 
po potrebi uporabiti, tako kot dodatne 
udeležence v posebnih primerih, kot so 
pogajanja o svežnjih.
Predsednik vodi trialog, zagotavlja 
uporabo pravilnih postopkov in po potrebi 
vodi pogajanja o medinstitucionalnih 
vprašanjih, kot so vsebovana v 
medinstitucionalnih memorandumih ali 
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primerljivih dokumentih, specifičnih za 
posamezne odbore. Poročevalec vodi 
pogajanja o vsebinskih zakonodajnih 
vprašanjih. Pri tem ne zastopa stališča 
svoje politične skupine temveč stališče 
odbora.

Predlog spremembe 3

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 70 – odstavek 2 b (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

2b. Sklep o začetku pogajanj v prvi 
obravnavi iz odstavka 2 se posreduje 
predsedniku in razdeli vsem poslancem. 
Predsednik sklep razglasi na začetku 
delnega zasedanja, ki sledi sprejetju 
sklepa v pristojnem odboru.
.

Predlog spremembe 4

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 70 – odstavek 2 c (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

2c. Zadeva se uvrsti na osnutek dnevnega 
reda za naslednje delno zasedanje v 
obravnavo z glasovanjem in, če je 
primerno, z razpravo na začetku pogajanj 
v okviru prve obravnave
– če to v 48 urah po razglasitvi zahteva 
vsaj štirideset poslancev ali dve politični 
skupini ali
– če tako odloči konferenca predsednikov 
na redni seji po razglasitvi.
V ostalih primerih se šteje, da je bil sklep 
o začetku pogajanj sprejet ob razglasitvi.
V nujnih primerih je mogoče trialog 
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sklicati pred razglasitvijo.

Predlog spremembe 5

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 70 – odstavek 2 d (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

2d. Vsi dokumenti, vključno s pisnimi 
osnutki in neuradnimi dokumenti, se 
razdelijo vsej pogajalski skupini. 
Dokumenti za razpravo na trialogu so na 
voljo vsaj 24 ur pred vsako sejo. Vsi pisni 
osnutki in neuradni dokumenti, ki se 
obravnavajo na trialogu, so na voljo 
odboru, če je primerno, tudi prek 
političnih skupin.
Poročevalec vnaprej obvesti pogajalsko 
skupino o dvostranskih razpravah s 
Komisijo ali predsedstvom Sveta, ter 
poroča o obravnavanih vprašanjih in 
razdeli morebitne predloge ali dokumente. 
Dvostranska pogajanja ne nadomestijo 
pogajanj na trialogu in se z njimi ne 
sklepajo dogovori.
Predsednik uradno poroča o napredku 
pogajanj na trialogu, ki so potekala po 
zadnji seji odbora. Če je bil dosežen 
znaten napredek ali če je treba določiti 
prednostne naloge, poročevalec in 
pogajalska skupina opravijo razpravo.
Če je bil dosežen znaten napredek in seje 
odbora ni mogoče sklicati v primernem 
času, pogajalska skupina poroča 
koordinatorjem odbora.
Pristojni odbor lahko ob upoštevanju 
napredka na pogajanjih dopolni mandat.

Predlog spremembe 6

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 70 – odstavek 3
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

3. Če pogajanja privedejo do kompromisa s 
Svetom po sprejetju poročila v odboru, je 
pred glasovanjem na plenarnem 
zasedanju v vsakem primeru potrebno 
ponovno posvetovanje z odborom.

3. Če pogajanja privedejo do kompromisa s 
Svetom, se o tem nemudoma obvestijo 
koordinatorji pristojnega odbora, 
kompromis pa se predstavi v pristojnem 
odboru. Če mu ne nasprotuje nihče od 
članov pristojnega odbora, potem odbor 
dogovorjeno besedilo vloži v obravnavo 
Parlamentu v obliki poročila ali 
sporazumnih predlogov sprememb, ki so 
lahko v obliki konsolidiranega besedila.
Če kateri od članov odbora nasprotuje 
vložitvi dogovorjenega besedila na 
plenarnem zasedanju, potem odbor o 
zadevi glasuje in se odloči z navadno 
večino. Glasovanje se lahko doda na 
dnevni red iste seje odbora.

Predlog spremembe 7

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 70 – odstavek 3 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

3a. Ne glede na člen 57(2) lahko pristojni 
odbor, politična skupina ali najmanj 
štirideset poslancev pri končnem 
glasovanju vloži predloge sprememb, če je 
bila na plenarnem zasedanju vložena 
zahteva za mandat, vendar ni bilo 
končnega glasovanja o zakonodajni 
resoluciji.

Predlog spremembe 8

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 70 – odstavek 3 b (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

3b. Če se osnutek zakonodajnega akta 
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obravnava po postopku s pridruženimi 
odbori v skladu s členom 50 poslovnika ali 
po postopku s skupnimi sejami odborov v 
skladu s členom 51 poslovnika, se ta člena 
uporabita tudi za odločanje o začetku 
pogajanj in za njihovo vodenje. Če se 
uporablja člen 50, potem ne glede na 
postopek iz odstavka 2a v primeru 
nestrinjanja med sodelujočimi odbori 
pretehta odločitev pristojnega odbora 
glede začetka pogajanj.
Če se uporablja člen 51, potem v primeru 
nesoglasja med sodelujočimi odbori o 
načinu začetka in vodenja teh pogajanj 
odloča predsednik konference 
predsednikov odborov v skladu z načeli iz 
teh členov.
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IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja 2.7.2012

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

33
0
0
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Tsagaropoulou), Philippe Lamberts, Werner Langen, Ivari Padar, 
Alfredo Pallone, Ani Podimata (Anni Podimata), Antolín Sánchez 
Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Theodor Dumitru Stolojan, 
Sampo Terho, Marianne Thyssen, Pablo Zalba Bidegain

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Sari Essayah, Danuta Maria Hübner, 
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