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9.6.2010 A7-0043/121 

Predlog spremembe  121 
Joseph Daul, Elmar Brok, Alejo Vidal-Quadras, Íñigo Méndez de Vigo 
v imenu skupine PPE 

Martin Schulz, David Martin, Ramón Jáuregui Atondo 
v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A7-0043/2009 
David Martin 
Prilagoditev poslovnika Lizbonski pogodbi 

2009/2062(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 
Člen 8 
 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

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

Parlament sprejme Statut poslancev 
Evropskega parlamenta in njegove 
spremembe na osnovi priporočila 
pristojnega odbora. Smiselno se uporablja 
člen 138(1). Za uporabo teh pravil je 
odgovorno predsedstvo, ki na osnovi 
letnega proračuna sprejema odločitve o 
finančnih sredstvih. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pravilno izvajanje drugega odstavka člena 223 Pogodbe o delovanju EU. Prednost tega 

postopka je, da omogoča zadostno stopnjo preglednosti, hkrati pa vse poslance vključuje v 

oblikovanje pravil, ki se nanje nanašajo. 
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9.6.2010 A7-0043/122 

Predlog spremembe  122 
Morten Messerschmidt 
v imenu skupine EFD 

 

Poročilo A7-0043/2009 
David Martin 
Prilagoditev poslovnika Lizbonski pogodbi 

2009/2062(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 
Člen 192 – odstavek 3 a (novo) 
 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

  3a. Koordinatorji predsednika odbora 
obvestijo o vsakem imenovanju 
namestnika koordinatorja ali drugega 
člana iste politične skupine, ki ima 
pravico, da slednjega zastopa na določeni 
seji. Poročevalec v senci predsednika 
odbora obvesti o nameri, da ga občasno 
nadomešča drug član iste politične 
skupine. Obvestila se pošljejo pred 
posamezno sejo. 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0043/123 

Predlog spremembe  123 
Morten Messerschmidt 
v imenu skupine EFD 

 

Poročilo A7-0043/2009 
David Martin 
Prilagoditev poslovnika 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 vodita podpredsednik 
Evropskega parlamenta, pristojen za odnose 
z nacionalnimi parlamenti, in predsednik 
odbora, pristojnega za institucionalne 
zadeve. 

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. Po vsakem srečanju delegacija 

predloži poročilo. 

  

2a. Ustrezno se upoštevata pluralizem in 
splošno politično ravnotežje v 
Parlamentu. 
 

Or. en 
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