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3.2.2010 A7-0043/95 

Predlog spremembe  95 
Morten Messerschmidt 
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, ki 
priporoča sprejetje ali zavrnitev zahteve za 
odvzem imunitete ali zahteve za zaščito 
imunitete in privilegijev, pri čemer je 
mogoče v utemeljitvi izraziti manjšinsko 
mnenje odbora. 

Or. da 

Obrazložitev 

Manjšine v odborih imajo pravico izraziti svoje mnenje. 
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3.2.2010 A7-0043/96 

Predlog spremembe  96 
Morten Messerschmidt 
v imenu skupine EFD 
 
Poročilo A7-0043/2009 
David Martin 
Prilagoditev Poslovnika Evropskega parlamenta Lizbonski pogodbi 
2009/2062(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 
Člen 13 – odstavek 1 
 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

1. Predsednik, podpredsedniki in kvestorji 
so izvoljeni s tajnim glasovanjem v skladu 
z določbami člena 169. Kandidature se 
predlagajo le s soglasjem kandidatov. 
Predlaga jih lahko le politična skupina ali 
najmanj štirideset poslancev. V primeru, da 
število kandidatur ne preseže števila 
razpoložljivih sedežev, so kandidati lahko 
izvoljeni s ploskanjem. 

1. Predsednik, podpredsedniki in kvestorji 
so izvoljeni z javnim glasovanjem. 
Kandidature se predlagajo le s soglasjem 
kandidatov. Predlaga jih lahko le politična 
skupina ali najmanj štirideset poslancev. V 
primeru, da število kandidatur ne preseže 
števila razpoložljivih sedežev, so kandidati 
lahko izvoljeni s ploskanjem. 

Or. da 

Obrazložitev 

Preglednost pri volitvah tako uglednih funkcij v Parlamentu ima ključno demokratično 

vrednost. 
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3.2.2010 A7-0043/97 

Predlog spremembe  97 
Morten Messerschmidt 
v imenu skupine EFD 
 
Poročilo A7-0043/2009 
David Martin 
Prilagoditev Poslovnika Evropskega parlamenta Lizbonski pogodbi 
2009/2062(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 
Člen 44 – odstavek 2 
 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

2. Pristojni odbor lahko povabi 
predstavnika države članice pobudnice, da 
pobudo predstavi odboru. Predstavnika 
lahko spremlja predsedstvo Sveta. 

2. Pristojni odbor povabi predstavnika 
države članice pobudnice, da pobudo 
predstavi odboru. Predstavnika lahko 
spremlja predsedstvo Sveta. 

Or. da 

Obrazložitev 

Povabilo predstavnika države članice mora biti obveznost, ne možnost. 
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3.2.2010 A7-0043/98 

Predlog spremembe  98 
Morten Messerschmidt 
v imenu skupine EFD 
 
Poročilo A7-0043/2009 
David Martin 
Prilagoditev Poslovnika Evropskega parlamenta Lizbonski pogodbi 
2009/2062(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 
Člen 44 – odstavek 4 
 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

4. Kadar se Parlamentu istočasno ali v 
kratkem časovnem presledku predložita 
dva ali več predlogov (od Komisije in/ali 
držav članic) z enakim zakonodajnim 
ciljem, jih Parlament obravnava v enem 
samem poročilu. Pristojni odbor v svojem 
poročilu navede, za katero besedilo je 
predlagal spremembe, in se sklicuje na vsa 
druga besedila v zakonodajni resoluciji. 

4. Kadar se Parlamentu sočasno ali v 
kratkem časovnem presledku predložita 
dva ali več predlogov (Komisije in/ali 
držav članic) z enakim zakonodajnim 
ciljem, se Parlament lahko odloči, da jih 
obravnava v enem samem poročilu. 
Pristojni odbor v svojem poročilu navede, 
za katero besedilo je predlagal spremembe, 
in se sklicuje na vsa druga besedila v 
zakonodajni resoluciji. 

Or. da 

Obrazložitev 

Priprava skupnega poročila ne sme biti obveznost, temveč možnost. To dopušča več 

poročevalcev. 
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3.2.2010 A7-0043/99 

Predlog spremembe  99 
Morten Messerschmidt 
v imenu skupine EFD 
 
Poročilo A7-0043/2009 
David Martin 
Prilagoditev Poslovnika Evropskega parlamenta Lizbonski pogodbi 
2009/2062(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 
Člen 60 
 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

[Črtano] Člen 60 

Usklajevalni postopek po skupni izjavi iz 
leta 1975  

 1. Kadar v primeru pomembnejših 
pravnih aktov Skupnosti Svet ne 
namerava ravnati skladno z mnenjem 
Parlamenta, lahko Parlament ob 
predložitvi svojega mnenja začne 
usklajevalni postopek s Svetom ob dejavni 
udeležbi Komisije. Kadar je sprožen tak 
postopek, Parlament o tem obvesti 
nacionalne parlamente. 

 2. Parlament postopek sproži na lastno 
pobudo ali pobudo Sveta. 

 3. Za sestavo delegacije v usklajevalnem 
odboru, postopek, ki naj se uporabi, in 
poročanje Parlamentu o izidih se 
uporablja člen 68. 

 4. Pristojni odbor poroča o izidih 
usklajevanja. O njegovem poročilu 
razpravlja in glasuje Parlament. 

Or. da 

Obrazložitev 

Ta člen na novembrskem zasedanju ni bil izglasovan, vendar se znova vlaga z dodanim 

odstavkom 1, ki se glasi „Kadar je sprožen tak postopek, Parlament o tem obvesti nacionalne 
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parlamente.“  
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3.2.2010 A7-0043/100 

Predlog spremembe  100 
Morten Messerschmidt 
v imenu skupine EFD 
 
Poročilo A7-0043/2009 
David Martin 
Prilagoditev Poslovnika Evropskega parlamenta Lizbonski pogodbi 
2009/2062(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 
Člen 74a – odstavek 3 a (novo) 
 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3a. Parlament lahko na osnovi predloga 
pristojnega odbora, politične skupine ali 
najmanj štiridesetih poslancev države 
članice na srečanju Sveta pozove, da za 
ratifikacijo morebitnih sprememb pogodb 
razpišejo referendum. 

Or. da 

Obrazložitev 

Kadar se predlagajo spremembe Pogodbe, je treba državam članicam vedno omogočiti, da o 

predlogu razpišejo referendum. 
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3.2.2010 A7-0043/101 

Predlog spremembe  101 
Morten Messerschmidt 
v imenu skupine EFD 
 
Poročilo A7-0043/2009 
David Martin 
Prilagoditev Poslovnika Evropskega parlamenta Lizbonski pogodbi 
2009/2062(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 
Člen 74c – odstavek 5 a (novo) 
 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 5a. Parlament lahko na osnovi predloga 
pristojnega odbora, politične skupine ali 
najmanj štiridesetih poslancev države 
članice na srečanju Sveta pozove, da za 
ratifikacijo morebitnih pogajanj o 
pristopu države prosilke Evropski uniji 
razpišejo referendum. 

Or. da 
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3.2.2010 A7-0043/102 

Predlog spremembe  102 
Morten Messerschmidt 
v imenu skupine EFD 
 
Poročilo A7-0043/2009 
David Martin 
Prilagoditev Poslovnika Evropskega parlamenta Lizbonski pogodbi 
2009/2062(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 
Člen 75a 
 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

1. Poslancem je na voljo naslednje 
gradivo: 

Dostop poslancev do proračunskih 
dokumentov je mogoče zavrniti samo, če 
je zavrnitev ustrezno utemeljena. 

(a) predlog proračuna, ki ga pripravi 
Komisija;  

 

(b) povzetek razprav Sveta o predlogu 
proračuna; 

 

(c) stališče Sveta o predlogu proračuna, 
oblikovano v skladu s členom 314(3) 
Pogodbe o delovanju Evropske unije; 

 

(d) vsi osnutki sklepov o začasnih 
dvanajstinah v skladu s členom 315 
Pogodbe o delovanju Evropske unije.  

 

2. Gradivo se posreduje pristojnemu 
odboru. Vsak odbor, ki ga to zadeva, 
lahko poda svoje mnenje. 

 

3. Če želijo tudi drugi odbori podati 
mnenje, predsednik določi rok, v katerem 
je treba ta mnenja poslati pristojnemu 
odboru.  

 

Or. da 

Obrazložitev 

Delovni dokumenti, ki si jih lahko ogledajo poslanci, ne smejo biti omejeni na določen 

seznam. Pokazati je treba odprtost in preglednost. 
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3.2.2010 A7-0043/103 

Predlog spremembe  103 
Morten Messerschmidt 
v imenu skupine EFD 
 
Poročilo A7-0043/2009 
David Martin 
Prilagoditev Poslovnika Evropskega parlamenta Lizbonski pogodbi 
2009/2062(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 
Člen 75b – odstavek 9 
 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

9. Če je Parlament predlog proračuna 
spremenil, se tako spremenjeni predlog 
skupaj z obrazložitvami pošlje Svetu in 
Komisiji. 

9. Če je Parlament predlog proračuna 
spremenil, se tako spremenjeni predlog 
skupaj z obrazložitvami pošlje Svetu in 
Komisiji. Predlog proračuna se posreduje 
tudi nacionalnim parlamentom skupaj z 
zahtevo za mnenje. 

Or. da 
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3.2.2010 A7-0043/104 

Predlog spremembe  104 
Morten Messerschmidt 
v imenu skupine EFD 
 
Poročilo A7-0043/2009 
David Martin 
Prilagoditev Poslovnika Evropskega parlamenta Lizbonski pogodbi 
2009/2062(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 
Člen 105 – odstavek 2 – pododstavek 2 
 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

Glasuje se tajno. Glasuje se javno. 

Or. da 

Obrazložitev 

Preglednost pri volitvah tako uglednih funkcij v Komisiji ima ključno demokratično vrednost. 
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3.2.2010 A7-0043/105 

Predlog spremembe  105 
Morten Messerschmidt 
v imenu skupine EFD 
 
Poročilo A7-0043/2009 
David Martin 
Prilagoditev Poslovnika Evropskega parlamenta Lizbonski pogodbi 
2009/2062(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 
Člen 204 – odstavek 5 
 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

5. Glasovanje je tajno in se odloči na 
podlagi večine oddanih glasov. 

5. Glasovanje je javno in se odloči na 
podlagi večine oddanih glasov. 

Or. da 

Obrazložitev 

Preglednost pri volitvah tako uglednih funkcij Evropske unije ima ključno demokratično 

vrednost. 
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3.2.2010 A7-0043/106 

Predlog spremembe  106 
Morten Messerschmidt 
v imenu skupine EFD 
 
Poročilo A7-0043/2009 
David Martin 
Prilagoditev Poslovnika Evropskega parlamenta Lizbonski pogodbi 
2009/2062(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 
Člen 213 
 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

1. Parlament prizna in prevzame 
naslednje simbole Unije: 

črtano 

– zastavo, na kateri je upodobljen krog z 
dvanajstimi zlatimi zvezdami na modri 
podlagi; 

 

– himno, ki izvira iz Ode radosti iz Devete 
simfonije Ludwiga van Beethovna; 

 

– geslo „Združena v raznolikosti“.   

2. Parlament praznuje dan Evrope 9. 
maja. 

 

3. Zastava je razobešena v vseh stavbah 
Parlamenta in ob uradnih dogodkih. 
Zastava se uporablja v vseh sejnih sobah 
Parlamenta.  

 

4. Himno se predvaja ob začetku vsake 
ustanovne seje in ob drugih slovesnih 
sejah, zlasti v dobrodošlico voditeljem 
držav in vlad ali v pozdrav novim 
poslancem po širitvah. 

 

5. Geslo se natisne na uradne dokumente 
Parlamenta. 

 

6. Predsedstvo preuči nadaljnjo uporabo 
simbolov v Parlamentu. Predsedstvo 
sprejme podrobne določbe o izvajanju 
tega člena. 

 

Or. da 



 

AM\803807SL.doc  PE428.753v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

Obrazložitev 

Ker je bil seznam simbolov EU izbrisan iz preambule Lizbonske pogodbe, ga je treba očitno 

izbrisati tudi iz poslovnika Parlamenta. 

 
 
 


