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Sprememba Poslovnika zaradi sprememb v odnosih Evropskega parlamenta 

z institucijami, ki zastopajo nacionalne vlade  

Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. marca 2012 o spremembi Poslovnika zaradi 

sprememb v odnosih Evropskega parlamenta z institucijami, ki zastopajo nacionalne 

vlade, po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe (2011/2266(REG)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju pisma svojega predsednika z dne 4. marca 2011, 

– ob upoštevanju členov 211 in 212 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A7-0039/2012), 

1. se odloči spremeniti Poslovnik, kot sledi; 

2. opozarja, da bodo spremembe začele veljati na prvi dan naslednjega delnega zasedanja; 

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

Sprememba  1 

Poslovnik Evropskega parlamenta 

Člen 116 – odstavek 1 

 

Veljavno besedilo Sprememba 

1. Parlament na predlog konference 

predsednikov določi Svetu in Komisiji na 

vsakem delnem zasedanju čas za vprašanja. 

1. Parlament na predlog konference 

predsednikov določi Komisiji na vsakem 

delnem zasedanju čas za vprašanja. 

 

Sprememba  2 

Poslovnik Evropskega parlamenta 

Člen 116 – odstavek 2 

 

Veljavno besedilo Sprememba 

2. Poslanec lahko na vsakem delnem 

zasedanju postavi eno vprašanje Svetu in 

eno vprašanje Komisiji. 

2. Poslanec lahko na vsakem delnem 

zasedanju postavi eno vprašanje Komisiji. 

 

Sprememba  3 



Poslovnik Evropskega parlamenta 

Člen 116 – odstavek 5 

 

Veljavno besedilo Sprememba 

5. V skladu s smernicami, ki jih določi 

konferenca predsednikov, se lahko nameni 

posebni čas za vprašanja predsedniku 

Komisije, podpredsedniku 

Komisije/visokemu predstavniku Unije za 

zunanje zadeve in varnostno politiko in 

predsedniku Evroskupine. 

5. V skladu s smernicami, ki jih določi 

konferenca predsednikov, se lahko nameni 

posebni čas za vprašanja Svetu, 

predsedniku Komisije, podpredsedniku 

Komisije/visokemu predstavniku Unije za 

zunanje zadeve in varnostno politiko in 

predsedniku Evroskupine. 

 

Sprememba  4 

Poslovnik Evropskega parlamenta 

Priloga II – Del A – odstavek 1 – alinea 2 

 

Veljavno besedilo Sprememba 

– če spadajo v pristojnost in na področje 

odgovornosti Komisije in Sveta ter so 

splošnega interesa; 

– če sodijo v pristojnost in na področje 

odgovornosti naslovnika ter so splošnega 

interesa; 

 

Sprememba  5 

Poslovnik Evropskega parlamenta 

Priloga II – Del A – odstavek 1 – alinea 2 a (novo) 

 

Veljavno besedilo Sprememba 

 – če zadevajo, kadar gre za vprašanja, 

posebej namenjena Svetu, zlasti izvajanje 

njegovih nalog opredeljevanja, 

usklajevanja in izvajanja politik Unije ali 

njegova pooblastila v postopkih 

imenovanja ali se nanašajo na delovanje 

institucij, organov, uradov in agencij 

Unije ali spremembo Pogodb; 

 

Sprememba  6 

Poslovnik Evropskega parlamenta 

Priloga II – Del A – odstavek 2 

 

Veljavno besedilo Sprememba 



2. Vprašanje ni dopustno, če dnevni red že 

predvideva razpravo o enaki vsebini ob 

sodelovanju zadevne institucije. 

2. Vprašanje ni dopustno, če dnevni red že 

predvideva razpravo o enaki vsebini ob 

sodelovanju zadevne institucije ali če se 

nanaša na izvajanje zakonodajnih in 

proračunskih nalog Sveta iz prvega stavka 

člena 16(1) Pogodbe o Evropski uniji. 

 

 

 

 


