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7.12.2016 A8-0344/295 

Predlog spremembe  295 

Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton, Ramon Tremosa i Balcells, Jan 

Philipp Albrecht in drugi 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 

Naslov V – Poglavje 3 –Člen 130 a (novo) 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 Člen 130a 

Manjše interpelacije za pisni odgovor 

 1. Pri manjših interpelacijah, sestavljenih 

iz vprašanj za pisni odgovor, lahko odbor, 

politična skupina ali najmanj pet 

odstotkov poslancev Parlamenta Svetu, 

Komisiji ali podpredsedniku 

Komisije/visokemu predstavniku Unije za 

zunanje zadeve in varnostno politiko 

postavi vprašanja z zahtevo, naj 

posredujejo informacije o določenih 

zadevah. 

 Ta vprašanja se posredujejo predsedniku, 

ki – pod pogojem, da so v splošnem v 

skladu s Poslovnikom in izpolnjujejo 

merila iz Priloge k Poslovniku1a – 

naslovnika zaprosi, naj odgovori v dveh 

tednih. Predsednik lahko po posvetovanju 

s spraševalci ta rok podaljša. 

 2. Vprašanja in odgovori se objavijo na 

spletišču Evropskega parlamenta. 

 ____________________________ 

1a Glej Prilogo III. 

  

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/296 

Predlog spremembe  296 

Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton, Ramon Tremosa i Balcells, Jan 

Philipp Albrecht in drugi 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 

Naslov V – Poglavje 3 –Člen 130 b (novo) 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 Člen 130b 

 Večje interpelacije za pisni odgovor z 

razpravo 

 1. Pri večjih interpelacijah, sestavljenih iz 

vprašanj za pisni odgovor z razpravo, se 

lahko odbor, politična skupina ali 

najmanj pet odstotkov poslancev 

Parlamenta z vprašanji obrne na Svet, 

Komisijo ali podpredsednika 

Komisije/visokega predstavnika Unije za 

zunanje zadeve in varnostno politiko.  

Vprašanja lahko vključujejo kratek 

obrazložitveni memorandum. 

 Ta vprašanja se v pisni obliki posredujejo 

predsedniku, ki – pod pogojem, da so v 

splošnem v skladu s Poslovnikom in 

izpolnjujejo merila iz Priloge k 

Poslovniku1a – naslovnika nemudoma 

seznani z vprašanjem in ga zaprosi, naj 

navede, ali in kdaj bo odgovoril nanj. 

 2. Večje interpelacije se ob prejemu 

pisnega odgovora uvrstijo na osnutek 

dnevnega reda Parlamenta v skladu s 

postopkom iz člena 149. Na zahtevo 

odbora, politične skupine ali vsaj petih 

odstotkov poslancev Parlamenta je treba 

organizirati razpravo. 

 3. Če naslovnik ne želi odgovoriti na 

vprašanje ali nanj ne odgovori v treh 
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tednih, se vprašanje uvrsti na osnutek 

dnevnega reda. Na zahtevo odbora, 

politične skupine ali vsaj petih odstotkov 

poslancev Parlamenta je treba 

organizirati razpravo. Pred razpravo je 

mogoče dati besedo kateremu od 

spraševalcev, da navede dodatne razloge 

za vprašanje. 

 4. Eden od spraševalcev lahko natančneje 

predstavi vprašanje. Odgovarja mu eden 

izmed članov institucije. 

 Smiselno se uporablja člen 123(2) do (5) o 

vlaganju in glasovanju o predlogih 

resolucij. 

 5. Vprašanja in odgovori se objavijo na 

spletišču Evropskega parlamenta. 

 ____________________________ 

1a Glej Prilogo III. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/297 

Predlog spremembe  297 

Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton, Ramon Tremosa i Balcells, Jan 
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Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 

Priloga III – naslov 1 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

Merila za vprašanja za pisni odgovor v 

skladu s členoma 130 in 131 

Merila za vprašanja za pisni odgovor v 

skladu s členi 130, 130a, 130b in 131 

Or. en 

 

 

 


