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vlagatelj: Odbor za ustavne zadeve 

 

Poročilo 
Stanimir Ilchev A7-0399/2011 
Sprememba člena 48(2) o samoiniciativnih poročilih 

 

Sprememba Poslovnika (2011/2168(REG)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Predlog spremembe  1 

Poslovnika Parlamenta 
Člen 48 – odstavek 2 
 
 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

2. Parlament preuči predloge resolucij iz 

samoiniciativnih poročil v skladu s 

postopkom kratke predstavitve iz člena 

139. Predlogi sprememb k takim 

predlogom resolucij so sprejemljivi za 

obravnavo na plenarnem zasedanju le, če 

jih poročevalec vloži z namenom, da bi 

upošteval nove informacije, ali če jih vloži 

vsaj desetina poslancev. Politične skupine 

lahko vložijo alternativne predloge 

resolucije v skladu s členom 157(4). Ta 

odstavek se ne uporablja, kadar predmet 

poročila izpolnjuje pogoje za prednostno 

razpravo na plenarnem zasedanju, kadar je 

poročilo pripravljeno v skladu s pravico do 

pobude iz člena 41 ali 42, ali kadar je 

mogoče poročilo obravnavati kot strateško 

poročilo v skladu z merili, ki jih določi 

konferenca predsednikov. 

2. Parlament preuči predloge resolucij iz 

samoiniciativnih poročil v skladu s 

postopkom kratke predstavitve iz člena 

139. Predlogi sprememb k takim 

predlogom resolucij so sprejemljivi za 

obravnavo na plenarnem zasedanju le, če 

jih poročevalec vloži z namenom, da bi 

upošteval nove informacije, ali če jih vloži 

vsaj desetina poslancev. Politične skupine 

lahko vložijo alternativne predloge 

resolucije v skladu s členom 157(4). Ta 

odstavek se ne uporablja, kadar predmet 

poročila izpolnjuje pogoje za prednostno 

razpravo na plenarnem zasedanju, kadar je 

poročilo pripravljeno v skladu s pravico do 

pobude iz člena 41 ali 42, ali kadar je bilo 

poročilo odobreno kot strateško poročilo. 
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Predlog spremembe  2 

Poslovnika Parlamenta 
Člen 163 – odstavek 2 a (novo) 
 
 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 2a. Ta člen se ne uporablja za 

samoiniciativna poročila, razen za tista iz 

zadnjega stavka člena 48(2). 

 

Predlog spremembe  3 

Poslovnika Parlamenta 
Člen 167 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo) 
 
 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 Kadar se glasuje o katerih koli 

samoiniciativnih poročilih, z izjemo tistih 

iz zadnjega stavka člena 48(2), se 

poimensko glasovanje lahko zahteva le pri 

končnem glasovanju. 

 

 


