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18.11.2009 A7-0043/81 

Predlog spremembe  81 
Francesco Enrico Speroni 
v imenu skupine EFD 

 

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

2009/2062(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 
Člen 7 - odstavek 2 
 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

2. Odbor predlaga sklep, ki priporoča zgolj 

sprejetje ali zavrnitev zahteve za odvzem 

imunitete ali zahteve za zaščito imunitete 

in privilegijev. 

2. Odbor predlaga utemeljen sklep, s 

katerim sprejme ali zavrne zahtevo za 

odvzem imunitete ali poda mnenje glede 

zaščite imunitete in privilegijev. 

Or. it 

Obrazložitev 

Predlog spremembe upošteva sodbo Sodišča prve stopnje z dne 15. oktobra 2008 v zadevi T - 

345/05 (Ashley Neil Mote) in sodbo Sodišča evropskih skupnosti (veliki senat) z dne 

21. oktobra 2008 v združenih primerih C-200/07 in 2001-07. Hkrati je izpolnjena obveznost 

obrazložitve pravnih aktov, ki zaradi Lizbonske pogodbe odslej izrecno veljajo tudi za 

Evropski parlament (člen 296 Pogodbe o delovanju Evropske unije). 
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18.11.2009 A7-0043/82 

Predlog spremembe  82 
Francesco Enrico Speroni 
v imenu skupine EFD 

 

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

2009/2062(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 
Člen 22 - odstavek 2 a (novo) 
 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 2 a. Na sejah predsedstva kot opazovalec 

sodeluje po en član vsake skupine, ki v 

predsedstvu ni zastopana. 

Or. it 

Obrazložitev 

Dobro bi bilo, da bi bile lahko vse skupine, ki so zastopane v Parlamentu, navzoče na sejah 

predsedstva. 
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18.11.2009 A7-0043/83 

Predlog spremembe  83 
Francesco Enrico Speroni 
v imenu skupine EFD 

 

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

2009/2062(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 
Člen 120 - odstavek 8 a (novo) 
 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 8 a. Predlog resolucije ne sme obravnavati 

zadev, katere ureja člen 74e. 

Or. it 

Obrazložitev 

Zdi se primerno, da se dobro opredeljenih zadev, ki se urejajo s posebnim postopkom, ne bi 

smelo obravnavati po drugačnih in splošnih postopkih. 
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18.11.2009 A7-0043/84 

Predlog spremembe  84 
Francesco Enrico Speroni 
v imenu skupine EFD 

 

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

2009/2062(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 
Člen 122 - naslov 
 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

Razprave o primerih kršitev človekovih 

pravic, demokracije in načela pravne 

države 

Razprave o primerih kršitev človekovih 

pravic, demokracije in načela pravne 

države izven Evropske unije 

Or. it 

Obrazložitev 

Kar zadeva primere v državah članicah Unije, se uporablja postopek iz novega člena 74e. 
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18.11.2009 A7-0043/85 

Predlog spremembe  85 
Francesco Enrico Speroni 
v imenu skupine EFD 

 

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

2009/2062(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 
Člen 122 - odstavek 1 
 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

1. Odbor, medparlamentarna delegacija, 

politična skupina ali najmanj štirideset 

poslancev lahko v pisni obliki od 

predsednika zahteva razpravo o nujnem 

primeru kršitve človekovih pravic, 

demokracije in načela pravne države (člen 

137(3)).  

1. Odbor, medparlamentarna delegacija, 

politična skupina ali najmanj štirideset 

poslancev lahko v pisni obliki od 

predsednika zahteva razpravo o nujnem 

primeru kršitve človekovih pravic, 

demokracije in načela pravne države izven 

Evropske unije (člen 137(3)). 

Or. it 

Obrazložitev 

Glej predlog spremembe 84. 

 

 

 

 


