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18.11.2009 A7-0043/73 

Predlog spremembe  73 
Andrew Duff 
v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A7-0043/2009 
David Martin 
Prilagoditev Poslovnika Evropskega parlamenta Lizbonski pogodbi 

2009/2062(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 
Naslov II – odstavek 6 a (novo) – naslov (vstavi se za členom 74) 
 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 POGLAVJE 6a 

 USTAVNE ZADEVE 

Or. en 
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18.11.2009 A7-0043/74 

Predlog spremembe  74 
Andrew Duff 
v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A7-0043/2009 
David Martin 
Prilagoditev Poslovnika Evropskega parlamenta Lizbonski pogodbi 

2009/2062(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 
Člen 132 a (novo) 
 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 Člen 132a 

 Medparlamentarno sodelovanje 

 1. Na predlog predsednika Parlament in 
nacionalni parlamenti skupaj določijo, 
kako organizirati in spodbujati učinkovito 
in redno medparlamentarno sodelovanje. 

 2. Parlament posreduje svoje osnutke 
zakonodajnih aktov, svoje spremenjene 
osnutke in zakonodajne resolucije 
nacionalnim parlamentom. 

Or. en 

Obrazložitev 

Prezgodaj je za določitev podrobnih predpisov o sodelovanju med odbori in nacionalnimi 

parlamenti, saj je treba najprej opraviti razprave z nacionalnimi parlamenti, predvidene v 

protokolu o vlogi nacionalnih parlamentov. Glede na nov člen 38a (predlog spremembe 8) o 

delovanju mehanizma subsidiarnosti zadostuje zgoraj navedeno [vzeto iz člena 9 protokola o 

nacionalnih parlamentih in člena 4 protokola o subsidiarnosti]. 

 

Besedilo nadomešča predloge sprememb 62 o členu 132a (novo), 63 o členu 132b (novo) in 

64 o členu 132c (novo). 
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18.11.2009 A7-0043/75 

Predlog spremembe  75 
Andrew Duff 
v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A7-0043/2009 
David Martin 
Prilagoditev Poslovnika Evropskega parlamenta Lizbonski pogodbi 

2009/2062(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 
Člen 11 – odstavek 3 a (novo) 
 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3a. Odstavek 1 se smiselno uporablja do 
začetka veljavnosti ureditve1, po kateri se 
nekaterim državam članicam dodelijo 
dodatni sedeži v Parlamentu do konca 
sedmega parlamentarnega obdobja. Te 
države članice so vabljene, da za 
opazovalce imenujejo tiste kandidate, ki bi 
bili izvoljeni, če bi bili dodatni sedeži 
dodeljeni že pri prejšnjih evropskih 
volitvah. 

______________________________ 
1 V skladu s sklepi Evropskega sveta z dne 
11. in 12. decembra 2008. 

Or. en 

 

 

 


