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SL Združena v raznolikosti SL 

2.3.2016 A8-0039/3 

Predlog spremembe  3 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Predlog sklepa 

Odstavek 4 a (novo) 

 

Predlog sklepa Predlog spremembe 

 4a. obžaluje, da med navedenimi orodji za 

boljšo pripravo zakonodaje ni nobenega 

ustreznega mehanizma, ki bi omogočal 

bolj neposredno vključenost državljanov 

Unije; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/4 

Predlog spremembe  4 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Predlog sklepa 

Odstavek 8 

 

Predlog sklepa Predlog spremembe 

8. meni, da je bila v zvezi z delegiranimi in 

izvedbenimi akti načeloma najdena 

uravnotežena rešitev, ki zagotavlja 

preglednost in enakopravnost 

zakonodajalcev, vendar poudarja potrebo 

po čimprejšnjem dogovoru o ustreznih 

merilih za jasno razlikovanje med 

delegiranimi in izvedbenimi akti ter čim 

hitrejši uskladitvi vseh temeljnih aktov s 

pravnim okvirom, uvedenim z Lizbonsko 

pogodbo; 

8. meni, da je bila v zvezi z delegiranimi in 

izvedbenimi akti načeloma najdena 

uravnotežena rešitev, ki zagotavlja 

preglednost in enakopravnost 

zakonodajalcev, vendar poudarja potrebo 

po čimprejšnjem dogovoru o ustreznih 

merilih za jasno razlikovanje med 

delegiranimi in izvedbenimi akti ter čim 

hitrejši uskladitvi vseh temeljnih aktov s 

pravnim okvirom, uvedenim z Lizbonsko 

pogodbo; obžaluje, ker je bila vzpostavitev 

registra delegiranih aktov preložena na 

leto 2017; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/5 

Predlog spremembe  5 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Predlog sklepa 

Odstavek 9 a (novo) 

 

Predlog sklepa Predlog spremembe 

 9a. obžaluje, da se institucije niso 

dogovorile o merilu za skupen, obvezen, 

pravno zavezujoč in pregleden register za 

lobiste; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/6 

Predlog spremembe  6 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Predlog sklepa 

Odstavek 11 

 

Predlog sklepa Predlog spremembe 

11. pozdravlja zavezanost k zagotavljanju 

preglednosti zakonodajnih postopkov, 

vendar poudarja potrebo po konkretnejših 

določbah in orodjih za doseganje te 

preglednosti, zlasti pri sporazumih v prvi 

obravnavi; 

11. pozdravlja zavezanost k zagotavljanju 

preglednosti zakonodajnih postopkov, 

vendar poudarja potrebo po konkretnejših 

določbah in orodjih za doseganje te 

preglednosti, zlasti pri sporazumih v prvi 

obravnavi– kjer bi se morali delovni 

dokumenti objavljati – in pri postopkih za 

sprejetje delegiranih in izvedbenih aktov; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/7 

Predlog spremembe  7 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Predlog sklepa 

Odstavek 16 – alinea 4 

 

Predlog sklepa Predlog spremembe 

– preglednost in usklajevanje 

zakonodajnega postopka (med drugim 

ustrezna uporaba postopka v prvi in drugi 

obravnavi, praktične ureditve za izmenjavo 

mnenj in informacij ter primerjavo 

časovnih razporedov, preglednost v zvezi s 

tristranskimi pogajanji, razvoj platform in 

orodij za oblikovanje skupne zbirke 

podatkov o trenutnem stanju zakonodajnih 

zadev, zagotavljanje informacij 

nacionalnim parlamentom ter praktične 

ureditve za sodelovanje in izmenjavo 

informacij v zvezi s pogajanji o 

mednarodnih sporazumih in njihovo 

sklenitvijo); 

– preglednost in usklajevanje 

zakonodajnega postopka (med drugim 

ustrezna uporaba postopka v prvi in drugi 

obravnavi, praktične ureditve za izmenjavo 

mnenj in informacij ter primerjavo 

časovnih razporedov, preglednost v zvezi s 

tristranskimi pogajanji, razvoj platform in 

orodij za oblikovanje skupne zbirke 

podatkov o trenutnem stanju zakonodajnih 

zadev, kar bi lahko pripomoglo k bolj 

neposredni vključenosti državljanov v 

zakonodajni proces, zagotavljanje 

informacij nacionalnim parlamentom ter 

praktične ureditve za sodelovanje in 

izmenjavo informacij v zvezi s pogajanji o 

mednarodnih sporazumih in njihovo 

sklenitvijo); 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/8 

Predlog spremembe  8 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Predlog sklepa 

Odstavek 16 – alinea 8 

 

Predlog sklepa Predlog spremembe 

– delegirane in izvedbene akte na podlagi 

njegove resolucije z dne 25. februarja 2014 

o spremljanju prenosa zakonodajnih 

pooblastil in nadzoru držav članic nad 

izvajanjem izvedbenih pooblastil Komisije
6
 

(pogajanja o merilih razmejitve za 

delegirane in izvedbene akte, vzpostavitev 

registra delegiranih aktov ter celovita 

uskladitev aktov, sprejetih pred 

uveljavitvijo Lizbonske pogodbe); 

– delegirane in izvedbene akte na podlagi 

njegove resolucije z dne 25. februarja 2014 

o spremljanju prenosa zakonodajnih 

pooblastil in nadzoru držav članic nad 

izvajanjem izvedbenih pooblastil Komisije
6
 

(pogajanja o merilih razmejitve za 

delegirane in izvedbene akte, vzpostavitev 

registra delegiranih aktov ter celovita 

uskladitev aktov, sprejetih pred 

uveljavitvijo Lizbonske pogodbe, in 

posebni ukrepi, s katerimi bi lahko 

zagotovili večjo preglednost in 

odgovornost pri postopkih in udeleženih 

akterjih); 

__________________ __________________ 

6
 Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0127. 

6
 Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0127. 

Or. en 

 

 

 


