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Sodelovanje med odbori (sprememba člena 47 Poslovnika) 

Sklep Evropskega parlamenta z dne 22. maja 2007 o spremembi člena 47 Poslovnika 

Evropskega parlamenta "Sodelovanje med odbori" (2007/2016(REG)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga spremembe svojega Poslovnika (B6-0461/2006), 

– ob upoštevanju členov 201 in 202 svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0139/2007), 

1. sprejema sklep o spremembi svojega poslovnika, kot je navedeno v nadaljevanju; 

2. poudarja, da bo predlog spremembe začeli veljati prvi dan naslednjega delnega zasedanja; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji v vednost. 

Izvirno besedilo 
 

Sprememba 

Sprememba 3 

Člen 47 

Okrepljeno sodelovanje med odbori Postopek s pridruženimi odbori 

Kadar po mnenju konference predsednikov 

vprašanje sodi skoraj v enaki meri v 

pristojnost dveh odborov ali kadar različni 

deli vprašanja sodijo v pristojnost dveh 

različnih odborov, se uporablja člen 46 z 

naslednjimi dodatnimi določbami: 

Kadar je bilo vprašanje glede pristojnosti 

posredovano konferenci predsednikov v 

skladu s členom 179(2) ali 45 oziroma na 

podlagi Priloge VI in konferenca 

predsednikov meni, da vprašanje sodi skoraj 

v enaki meri v pristojnost dveh ali več 

odborov ali da različni deli vprašanja sodijo 

v pristojnost dveh ali več odborov, se 

uporablja člen 46 z naslednjimi dodatnimi 

določbami: 

- oba odbora se skupaj sporazumeta o 

časovnem razporedu; 

- zadevni odbori se skupaj sporazumejo o 

časovnem razporedu; 

- poročevalec in pripravljavec mnenja si 

prizadevata sporazumeti se o besedilih, ki 

jih predlagata svojima odboroma, in o 

stališču glede predlogov sprememb; 

- poročevalec in pripravljavci mnenj se 

medsebojno obveščajo in si prizadevajo 

sporazumeti se o besedilih, ki jih predlagajo 

svojim odborom, in o stališču glede 

predlogov sprememb; 



 - zadevni predsedniki, poročevalec in 

pripravljavci mnenj skupaj določijo dele 

besedila, ki so v njihovi izključni ali skupni 

pristojnosti, in se natančno dogovorijo o 

načinih sodelovanja; 

- pristojni odbor brez glasovanja sprejme 

spremembe, ki jih predlaga odbor, zaprošen 

za mnenje, kadar se te nanašajo na zadeve, 

za katere predsednik pristojnega odbora na 

podlagi Priloge VI in po posvetovanju s 

predsednikom odbora, zaprošenega za 

mnenje, meni, da sodijo v pristojnost 

odbora, zaprošenega za mnenje, in ki niso v 

nasprotju z ostalimi deli poročila. 

- pristojni odbor brez glasovanja sprejme 

spremembe, ki jih predlaga pridružen odbor, 

kadar se te nanašajo na zadeve, za katere 

predsednik pristojnega odbora na podlagi 

Priloge VI in po posvetovanju s 

predsednikom pridruženega odbora meni, 

da sodijo v izključno pristojnost 

pridruženega odbora in ki niso v nasprotju z 

ostalimi deli poročila. Predsednik 

pristojnega odbora upošteva vse dogovore, 

sprejete v skladu s tretjo alineo; 

 - če je za predlog potreben spravni 

postopek, so v delegacijo Parlamenta 

vključeni pripravljavci mnenj vseh 

pridruženih odborov. 

 


