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18.11.2009 A7-0043/87 

Predlog spremembe  87 
Ramón Jáuregui Atondo, David Martin 
v imenu skupine S&D 

 

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

2009/2062(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 
Člen 130 – odstavek 2 a do 2 c (novo) 
 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 2a. Konferenca predsednikov po 
posvetovanju s konferenco predsednikov 
odborov predsednika pooblasti za 
pogajanja o sporazumih z nacionalnimi 
parlamenti skladno s členom 9 Protokola 
o vlogi nacionalnih parlamentov v 
Evropski uniji.  Parlament takšne 
sporazume odobri v skladu s postopkom iz 
člena 127. 

 2b. Odbor lahko v okviru proračunskih 
sredstev, ki so temu namenjena,  
samostojno začne dialog na ravni odborov 
z nacionalnimi parlamenti. Ta lahko 
vključuje ustrezne oblike sodelovanja v 
postopku sprejemanja zakonodaje in po 
njegovem zaključku. 

 2c. Vsak dokument v zvezi z zakonodajnim 
postopkom na ravni Evropske unije, ki ga 
nacionalni parlament uradno pošlje 
Evropskemu parlamentu, se posreduje 
odboru, pristojnemu za zadevo, ki je 
obravnavana v dokumentu.  

Or. en 
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18.11.2009 A7-0043/88 

Predlog spremembe  88 
Ramón Jáuregui Atondo, David Martin 
v imenu skupine S&D  

 

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 A7-0043/89 

Predlog spremembe  89 
Ramón Jáuregui Atondo, David Martin 
v imenu skupine S&D  

 

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

2009/2062(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 
Člen 38 a (novo) 
 

Veljavno besedilo 

 

Predlog spremembe 

 Člen 38a 

 Pregled spoštovanja načela subsidiarnosti 

 1. Med obravnavo predloga 
zakonodajnega akta Parlament posveča 
posebno pozornost spoštovanju načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti.  

 2. Odbor, pristojen za spoštovanje načela 
subsidiarnosti, se lahko odloči, da za 
pristojni odbor pripravi priporočila v zvezi 
s katerim koli predlogom zakonodajnega 
akta. 

 3. Če nacionalni parlament predsedniku 
pošlje obrazloženo mnenje v skladu s 
členom 3 Protokola o vlogi nacionalnih 
parlamentov v Evropski uniji in členom 6 
Protokola o uporabi načel subsidiarnosti 
in sorazmernosti, se ta dokument 
posreduje pristojnemu odboru, v vednost 
pa tudi odboru, pristojnemu za 
spoštovanje načela subsidiarnosti.  

 4. Razen v nujnih primerih iz člena 4 
Protokola o vlogi nacionalnih 
parlamentov v Evropski uniji odbor, 
pristojen za zadevo, ne preide na končno 
glasovanje pred pretekom osmih tednov, 
kot to določa člen 6 Protokola o uporabi 
načel subsidiarnosti in sorazmernosti. 
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 5. Če obrazložena mnenja o neskladnosti 
osnutka zakonodajnega akta z načelom 
subsidiarnosti predstavljajo vsaj tretjino 
vseh glasov, dodeljenih nacionalnim 
parlamentom, oziroma četrtino v primeru 
osnutka zakonodajnega akta, 
predloženega na podlagi člena 76 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
Parlament ne sprejme sklepa, dokler avtor 
predloga ne navede, kako namerava 
ravnati. 

 6. Če po rednem zakonodajnem postopku 
obrazložena mnenja o neskladnosti 
predloga zakonodajnega akta z načelom 
subsidiarnosti predstavljajo vsaj navadno 
večino glasov, dodeljenih nacionalnim 
parlamentom, lahko odbor, pristojen za 
zadevo, po obravnavi obrazloženih mnenj 
nacionalnih parlamentov in Komisije ter 
po zaslišanju odbora, pristojnega za 
spoštovanje načela subsidiarnosti, 
priporoči Parlamentu, naj predlog zavrne 
na podlagi kršitve načela subsidiarnosti, 
ali pa Parlamentu predloži drugo 
priporočilo, ki lahko vključuje predloge za 
spremembe v zvezi s spoštovanjem načela 
subsidiarnosti. Takšno priporočilo lahko 
vloži tudi desetina poslancev Parlamenta. 
Vsakemu takšnemu priporočilu se priloži 
mnenje odbora, pristojnega za spoštovanje 
načela subsidiarnosti. 

 Priporočilo se predloži Parlamentu v 
razpravo in glasovanje. Če je priporočilo 
za zavrnitev predloga sprejeto z večino 
oddanih glasov, predsednik razglasi, da je 
postopek končan. Če Parlament predloga 
ne zavrne, se postopek nadaljuje ob 
upoštevanju vseh priporočil, ki jih je 
odobril Parlament. 

 

Or. en 
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18.11.2009 A7-0043/90 

Predlog spremembe  90 
Ramón Jáuregui Atondo, David Martin 
v imenu skupine S&D  

 

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 do konca 
sedmega parlamentarnega obdobja 
dodelijo dodatni sedeži v Parlamentu. 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 



 

AM\P7_AMA(2009)0043(087-091)_EN.doc  PE428.753v01-00 

SL United in diversity SL 

 

18.11.2009 A7-0043/91 

Predlog spremembe  91 
Ramón Jáuregui Atondo, David Martin 
v imenu skupine S&D  

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 129  
 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

Člen 129 črtano 

Posledice opustitve ukrepanja Sveta po 
potrditvi njegovega skupnega stališča v 

postopku sodelovanja 

 

Če v roku treh ali po dogovoru s Svetom 
štirih mesecev po posredovanju skupnega 
stališča v skladu s členom 252 Pogodbe 
ES Parlament stališča niti ne zavrne niti 
spremeni in Svet ne sprejme predlagane 
zakonodaje v skladu s skupnim stališčem, 
lahko predsednik v imenu Parlamenta in 
po posvetovanju z odborom, pristojnim za 
pravne zadeve, proti Svetu vloži tožbo pri 
Sodišču Evropskih skupnosti v skladu s 
členom 232 Pogodbe ES. 

 

Or. en 

Obrazložitev 

Z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe bo člen zastarel. 

 

 

 


