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18.11.2009 A7-0043/76 

Predlog spremembe  76 
József Szájer 
v imenu skupine PPE 
 
Poročilo A7-0043/2009 
David Martin 
Prilagoditev Poslovnika Evropskega parlamenta Lizbonski pogodbi 
2009/2062(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 
Člen 87 a (novo) 
 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 Člen 87a 

 Delegirani akti 

 Kadar se z zakonodajnim aktom prenese 
na Komisijo pooblastilo za dopolnitev ali 
spremembo nekaterih nebistvenih določb 
zakonodajnega akta, pristojni odbor: 

 – pregleda vse osnutke delegiranega akta, 
ki so bili posredovani Parlamentu v 
pregled; 

 – lahko s predlogom resolucije predloži 
Parlamentu kakršen koli ustrezen predlog 
v skladu z določbami zakonodajnega akta. 

 Smiselno se uporabljajo se določbe člena 
88(1), (2) in (3). 

Or. en 

Obrazložitev 

Namen člena je prenesti novo ureditev delegiranih aktov v poslovnik. 
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18.11.2009 A7-0043/77 

Predlog spremembe  77 
József Szájer, Elmar Brok 
v imenu skupine PPE 
 
Poročilo A7-0043/2009 
David Martin 
Prilagoditev Poslovnika Evropskega parlamenta Lizbonski pogodbi 
2009/2062(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 
Člen 8 
 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

Če ni določeno drugače, sprejme določbe, 
ki urejajo izvajanje Statuta poslancev 
Evropskega parlamenta, predsedstvo. 

Če ni določeno drugače, določbe, ki urejajo 
izvajanje Statuta poslancev Evropskega 
parlamenta, brez razprave določi 
Parlament na podlagi priporočila 
pristojnega odbora. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta predlog spremembe vzbuja dvome, češ da bi javna razprava o občutljivih finančnih 

vprašanjih na ravni odbora in na plenarnem zasedanju lahko škodovala Parlamentu, vendar 

zamisel, da se ta odločitev sprejme na plenarnem zasedanju, ustreza namenu avtorjev statuta. 

Odločitev, ki je z večino sprejeta na plenarnem zasedanju, ima veliko težo, zato bi poslanci te 

odločitve težje kritizirali. 
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18.11.2009 A7-0043/78 

Predlog spremembe  78 
József Szájer, Elmar Brok 
v imenu skupine PPE 
 
Poročilo A7-0043/2009 
David Martin 
Prilagoditev Poslovnika Evropskega parlamenta Lizbonski pogodbi 
2009/2062(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 
Člen 8 – odstavek 1 a (novo) 
 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 Ustrezno se uporablja člen 212(2). 

Or. en 
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18.11.2009 A7-0043/79 

Predlog spremembe  79 
József Szájer, Elmar Brok 
v imenu skupine PPE 
 
Poročilo A7-0043/2009 
David Martin 
Prilagoditev Poslovnika Evropskega parlamenta Lizbonski pogodbi 
2009/2062(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 
Člen 131 
 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

1. Konferenca predsednikov na predlog 
predsednika imenuje člane parlamentarne 
delegacije pri COSAC in ji lahko dodeli 
mandat. Delegacijo vodi eden od 
podpredsednikov, pristojnih za odnose z 
nacionalnimi parlamenti. 

1. Konferenca predsednikov na predlog 
predsednika imenuje člane parlamentarne 
delegacije pri COSAC in ji lahko dodeli 
mandat. Delegacijo vodi predsednik 
odbora, pristojnega za institucionalne 
vidike procesa evropske integracije in 
eden od podpredsednikov Evropskega 
parlamenta. 

2. Drugi člani delegacije so izbrani na 
podlagi zadev, ki bodo obravnavane na 
srečanju COSAC, upoštevajoč splošno 
politično ravnotežje v Parlamentu. Po 
vsakem srečanju delegacija predloži 
poročilo. 

2. Drugi člani delegacije so izbrani na 
podlagi zadev, ki bodo obravnavane na 
srečanju COSAC, in so v čim večji meri 
predstavniki odborov, pristojnih za te 
zadeve. Ustrezno se upošteva splošno 
politično ravnotežje v Parlamentu. Po 
vsakem srečanju delegacija predloži 
poročilo. 

Or. en 

 
 
 


