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3.2.2010 A7-0043/92 

Predlog spremembe  92 
Klaus-Heiner Lehne, 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. 

Parlament sprejme določbe, ki urejajo 

izvajanje statuta poslancev Evropskega 

parlamenta in statuta pomočnikov na 
priporočilo pristojnega odbora, z izjemo 
pravil o zneskih nadomestil poslancem in 
zgornjih mejah za povračilo stroškov, ki 
jih določi in vsako leto pregleda 
predsedstvo. Smiselno se uporablja člen 
138(1). 

Or. en 

Obrazložitev 

Pravilno izvajanje drugega odstavka člena 223 Pogodbe o delovanju EU. Ta postopek 

zagotavlja zadostno stopnjo preglednosti, prav tako pa vse poslance vključuje v oblikovanje 

pravil, ki veljajo zanje. 
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3.2.2010 A7-0043/93 

Predlog spremembe  93 
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 37 a (novo) 
 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 Člen 37a 

 Prenos zakonodajnih pooblastil 

 1. V primerih, ko zakonodajni akt prenaša 
zakonodajna pooblastila na Komisijo, kot 
določa člen 290 Pogodbe od delovanju 
Evropske unije, je Parlament še posebej 
pozoren na cilje, vsebino, področje 
uporabe in trajanje prenesenih pooblastil 
ter na pogoje za prenos. 

 2. Odbor, pristojen za zadevo, lahko kadar 
koli zahteva mnenje odbora, pristojnega 
za razlago in uporabo zakonodaje Unije. 

 3. Odbor, pristojen za razlago in uporabo 
zakonodaje Unije, lahko na lastno pobudo 
obravnava vprašanja v zvezi s prenosom 
zakonodajnih pooblastil. V takšnem 
primeru ustrezno obvesti odbor, pristojen 
za zadevo. 

Or. en 

Obrazložitev 

Novo pravilo naj bi zagotovilo primerno usklajevanje v Parlamentu glede nove oblike 

delegiranih aktov, ki jih uvaja Lizbonska pogodba. Zgled je bil člen 37 o preverjanju pravne 

podlage, ki se je v praksi izkazalo za neprecenljiv mehanizem. Novo pravilo naj bi zagotovilo, 

da se spoštuje svoboda zakonodajalca in formalni pogoji člena 290 Pogodbe o delovanju 
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Evropske unije. 
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3.2.2010 A7-0043/94 

Predlog spremembe  94 
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 130 – odstavki 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 mejah proračunskih 
sredstev, ki so temu namenjena, 
samostojno začne dialog na ravni odborov 
z nacionalnimi parlamenti.  To 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 

 

 

 


