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7.12.2016 A8-0344/312 

Predlog spremembe  312 

Charles Goerens 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 

Člen 168 a (novo) 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 Člen 168a 

 Pragovi 

 1.  Za namene tega Poslovnika in če 

ni drugače določeno, se uporabljajo 

naslednje opredelitve pojmov: 

 (a)  „nizki prag“ pomeni dvajsetino 

poslancev Parlamenta ali politično 

skupino; 

 (b)  „srednji prag“ pomeni desetino 

poslancev Parlamenta ali politično 

skupino; 

 (c)  „visoki prag“ pomeni petino 

poslancev Parlamenta ali dve politični 

skupini. 

 2.  Kadar je za ugotavljanje 

zadostnega praga potreben podpis 

poslanca, je podpis lahko lastnoročen ali v 

elektronski obliki, ustvarjen s sistemom 

Parlamenta za elektronsko podpisovanje. 

Poslanec lahko v ustreznem roku umakne 

svoj podpis, vendar ga pozneje ne more 

obnoviti. 

 3.  Če je za doseganje praga potrebna 

podpora politične skupine, skupina 

ukrepa prek svojega predsednika ali 

osebe, ki jo predsednik imenuje v ta 

namen. 

 ------------------------- 
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 Horizontalna uskladitev členov in 

predlogov sprememb za nove opredelitve 

pragov iz člena 168a 

 A.  V naslednjih členih ali predlogih 

sprememb v zvezi z naslednjimi členi se 

besede „politična skupina ali najmanj 

štirideset poslancev“ v katerem koli 

sklonu nadomesti z besedilom „politična 

skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj 

nizki prag“ z vsemi potrebnimi 

slovničnimi prilagoditvami: 

 člen 69(1), 

 člen 81(2), 

člen 105(6), 

 člen 108(2), 

 člen 123(2), 

 člen 150(2), 

 člen 150(3), 

 člen 153(1), 

 člen 169(1), pododstavek 1, 

 člen 170(4), pododstavek 1, 

 člen 176(1), 

 člen 188(1), pododstavek 1, 

 člen 188(2), 

 člen 189(1), pododstavek 1, 

 člen 190(1), pododstavek 1, 

 člen 190(4), 

 člen 226(4), 

 člen 231(4), 

 člen 15(1), pododstavek 1, 

 člen 38(2), 

 člen 38a(1) (novo), 

 člen 42(2), pododstavek 1a (novo), 

 člen (59)1, 

 člen 59(1a), pododstavek 1 (novo), 

 člen 59(1b), pododstavek 4 (novo), 
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 člen 59(1b), pododstavek 5 (novo), 

 člen 63(4), 

 člen 67a(1) (novo), 

 člen 67a(2) (novo), 

 člen 67a(4)(novo), 

 člen 88(2), 

 člen 105(4), 

 člen 106(4c) (novo), 

 člen 108(4), 

 člen 113(4a) (novo), 

 člen 118(5), pododstavek 1, 

 člen 121(3), 

 člen 122(3), 

 člen 122a(4) (novo), 

 člen 128(1) pododstavek 1, 

 člen 135(1), 

 člen 135(2), 

 člen 137(2), pododstavek 3, 

 člen 138(2), pododstavek 3, 

 člen 152(1), 

 člen 154(1), 

 člen 174(5), 

 člen 174(6), 

 člen 180(1), 

 člen 187(1), pododstavek 1, 

 Priloga XVI odstavek 1c. 

 V členih 88(4) in 113(4a) se besedilo 

„najmanj štirideset poslancev“ v katerem 

koli sklonu nadomesti z besedilom 

„politična skupina ali poslanci, ki 

dosegajo vsaj nizki prag“, z vsemi 

potrebnimi slovničnimi spremembami. 

 B.  V členih 50(1) in 50(2), 

pododstavek 1, se besedilo „vsaj desetina 

članov odbora“ v katerem koli sklonu 

nadomesti z besedilom „politična skupina 
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ali poslanci, ki dosegajo vsaj srednji prag 

v odboru“, z vsemi potrebnimi slovničnimi 

spremembami. 

 V členih 73a(2) in 150(1), pododstavek 2, 

se besedilo „politične skupine ali 

posamezni poslanci, ki skupaj 

predstavljajo najmanj desetino poslancev 

Parlamenta“ v katerem koli sklonu 

nadomesti z besedilom „politična skupina 

ali poslanci, ki dosegajo vsaj srednji 

prag“, z vsemi potrebnimi slovničnimi 

spremembami. 

 V členu 210a(4) se besedilo „trije člani 

odbora“ nadomesti z besedilom „politična 

skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj 

srednji prag v odboru“, z vsemi 

potrebnimi slovničnimi spremembami. 

 C.  V členu 15(1) se besedilo „vsaj 

dvajset odstotkov poslancev Parlamenta“ 

nadomesti z besedilom „dve politični 

skupini ali poslanci, ki dosegajo vsaj 

visoki prag“, z vsemi potrebnimi 

slovničnimi spremembami. 

 V členih 182(2) in 180a(2) se besedilo 

„najmanj petina vseh poslancev“ 

nadomesti z besedilom „dve politični 

skupini ali poslanci, ki dosegajo vsaj 

visoki prag“, z vsemi potrebnimi 

slovničnimi spremembami. 

 V členu 191(1) se besedilo „politična 

skupina ali najmanj štirideset poslancev“ 

nadomesti z besedilom „dve politični 

skupini ali poslanci, ki dosegajo vsaj 

visoki prag“, z vsemi potrebnimi 

slovničnimi spremembami. 

 V členu 204(2), pododstavek 1, in členu 

208(2) se besedilo „šestina članov 

odbora“ v katerem koli sklonu nadomesti 

z besedilom „dve politični skupini ali 

poslanci, ki dosegajo vsaj visoki prag v 

odboru“, z vsemi potrebnimi slovničnimi 

spremembami. 

 V členih 208(3) in 215(7) se besedilo 

„četrtina članov odbora“ nadomesti z 

besedilom „dve politični skupini ali 
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poslanci, ki dosegajo vsaj visoki prag v 

odboru“, z vsemi potrebnimi slovničnimi 

spremembami. 

 D.  Ta horizontalna uskladitev pragov 

ne posega v sprejetje, zavrnitev ali 

spremembo zgoraj navedenih členov in 

predlogov sprememb o vidikih, ki se 

razlikujejo od pragov. 

Or. en 

 

 

 


