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Predlog spremembe 1
Andrew Duff

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker so se voditelji držav ali vlad na 
Evropskem svetu 19. junija 2009 strinjali, 
da sprejmejo odločitev v zagotovilo in 
odgovor na pomisleke irskega naroda glede 
pravice do življenja, družine in 
izobraževanja, obdavčenja, varnosti in 
obrambe; strinjali so se tudi, da bodo ob 
sklenitvi naslednje pristopne pogodbe in v 
skladu z svojimi ustavnimi pravili vključili 
določbe sklepa v protokol, ki bo kot 
pojasnilo določb Lizbonske pogodbe glede 
irskih pomislekov priložen Pogodbi o 
Evropski uniji in Pogodbi o delovanju 
Evropske unije;

E. ker so se voditelji držav ali vlad na 
Evropskem svetu 19. junija 2009 strinjali, 
da sprejmejo odločitev za zagotovitev 
„potrebnih pravnih jamstev“ v odgovor na 
pomisleke irskega naroda glede pravice do 
življenja, družine in izobraževanja, 
obdavčenja, varnosti in obrambe; strinjali 
so se tudi, da bodo ob sklenitvi naslednje 
pristopne pogodbe in v skladu z svojimi 
ustavnimi pravili vključili določbe sklepa v 
protokol, ki bo kot pojasnilo določb 
Lizbonske pogodbe glede irskih 
pomislekov priložen Pogodbi o Evropski 
uniji in Pogodbi o delovanju Evropske 
unije;

Or. en

Predlog spremembe 2
Morten Messerschmidt

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker se člen 1 osnutka protokola tedaj, ko 
določa, da Lizbonska pogodba z ničemer 
ne vpliva na področje uporabe in 
uveljavljanje varstva pravice do življenja, 
varstva družine in varstva pravic do 
izobraževanja irske ustave, nanaša na 
zadeve, ki ne sodijo v pristojnosti Unije po 
členih 4 in 5 Pogodbe o Evropski uniji in 
členih 2 do 6 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, ali pri katerih ima Unija 

F. ker se, ko člen 1 osnutka protokola 
določa, da Lizbonska pogodba z ničemer 
ne vpliva na področje uporabe in 
uveljavljanje varstva pravice do življenja, 
varstva družine in varstva pravic do 
izobraževanja irske ustave, to nanaša na 
vse dele Lizbonske pogodbe;
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zgolj dopolnilno vlogo (člen 6 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije);

Or. da

Predlog spremembe 3
Andrew Duff

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker člen 2 osnutka protokola v zvezi z 
obdavčenjem prinaša zgolj splošne 
ugotovitve za vprašanja, o katerih v 
Lizbonski pogodbi ni specifičnih določb, 
in ne onemogoča dodatnega napredka v 
smeri okrepljenega gospodarskega 
usklajevanja v Uniji;

G. ker člen 2 osnutka protokola v zvezi z 
obdavčenjem skuša doseči, da Lizbonska 
pogodba v ničemer in za nobeno državo 
članico ne bi spreminjala obsega ali 
uveljavljanja pristojnosti Evropske unije, 
čeprav se kaže potreba po veliko večji 
integraciji fiskalne politike, zlasti na 
euroobmočju, ki vključuje Irsko;

Or. en

Predlog spremembe 4
Morten Messerschmidt

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker člen 2 osnutka protokola v zvezi z 
obdavčenjem prinaša zgolj splošne 
ugotovitve za vprašanja, o katerih v 
Lizbonski pogodbi ni specifičnih določb, 
in ne onemogoča dodatnega napredka v 
smeri okrepljenega gospodarskega 
usklajevanja v Uniji;

G. ker člen 2 osnutka protokola izključuje 
kakšno koli tovrstno intervencijo v zvezi z 
Irsko, ne glede na podlago v Pogodbah;

Or. da
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Predlog spremembe 5
Andrew Duff

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker člen 3 osnutka protokola razlaga 
določbe Lizbonske pogodbe o varnosti in 
obrambi (členi 42 do 46 Pogodbe o 
Evropski uniji) in pojasnjuje, da skupna 
varnostna in obrambna politika Unije ne 
prejudicira varnostne in obrambne politike 
posameznih držav članic, vključno z Irsko, 
ali obveznosti katere koli izmed njih;

H. ker člen 3 osnutka protokola določa, da 
skupna varnostna in obrambna politika, ki 
vključuje postopno oblikovanje skupne 
obrambne politike EU, ne prejudicira 
varnostne in obrambne politike 
posameznih držav članic, vključno z Irsko, 
ali obveznosti katere koli izmed njih, kljub 
obvezi vseh držav, da morajo v primeru 
oboroženega napada na ozemlje države 
članice tej državi zagotoviti pomoč in 
podporo z vsemi razpoložljivimi sredstvi, 
ter da vse države članice delujejo skupaj v 
duhu solidarnosti, če je država članica 
žrtev terorističnega napada, naravne 
nesreče ali nesreče, ki jo je povzročil 
človek.

Or. en

Predlog spremembe 6
Andrew Duff

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker je treba upoštevati predhodne 
politične dogovore med vladami in ker 
vsebina osnutka protokola ni v neskladju 
z določbami Lizbonske pogodbe;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 7
Morten Messerschmidt
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Predlog resolucije
Uvodna izjava I 

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker je treba upoštevati predhodne 
politične dogovore med vladami in ker 
vsebina osnutka protokola ni v neskladju z 
določbami Lizbonske pogodbe;

I. ker so države članice tiste, ki se pogajajo 
o spremembah Pogodb in jih sprejmejo, in 
ker je zato treba upoštevati predhodne 
politične dogovore med vladami in ker 
vsebina osnutka protokola ni v neskladju z 
določbami Lizbonske pogodbe;

Or. da

Predlog spremembe 8
Morten Messerschmidt

Predlog resolucije
Priloga I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker ni v Lizbonski pogodbi ničesar, kar 
bi lahko Sodišče Evropske unije, Komisija 
ali druge institucije EU razlagale kot 
nezdružljivo s črko ali duhom sprejetega 
protokola;

Or. da

Predlog spremembe 9
Andrew Duff

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. izraža pozitivno mnenje glede odločitve 
Evropskega sveta, da se preučijo 
predlagane spremembe Pogodb;

1. jemlje na znanje predlagane 
spremembe Pogodb, ki jih želi obravnavati 
Evropski svet;

Or. en
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Predlog spremembe 10
Andrew Duff

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. naroči svojemu predsedniku, naj 
resolucijo posreduje Evropskemu svetu, 
Svetu, Komisiji in nacionalnim 
parlamentom ter vladi in parlamentu 
Republike Hrvaške.

2. naroči svojemu predsedniku, naj 
resolucijo Parlamenta posreduje 
Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji in 
nacionalnim parlamentom.

Or. en


