
 

 

P7_TA(2014)0409 

Sprememba člena 90 Poslovnika Evropskega parlamenta o mednarodnih 

sporazumih  

Sklep Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2014 o spremembi člena 90 Poslovnika 

Parlamenta o mednarodnih sporazumih (2013/2259(REG)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju pisma predsednika Odbora za zunanje zadeve z dne 29. januarja 2013 ter 

pisma predsednika Odbora za mednarodno trgovino z dne 13. februarja 2013, ki sta bili 

naslovljeni na predsednika Odbora za ustavne zadeve, 

– ob upoštevanju členov 211 in 212 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A7-0253/2014), 

1. sklene spremeniti Poslovnik, kakor je določeno v nadaljevanju; 

2. opozarja, da bo sprememba začela veljati prvi dan naslednjega delnega zasedanja; 

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

 

Sprememba  1 

Poslovnik Evropskega parlamenta 

Člen 90 – odstavek 4 

 

Veljavno besedilo Sprememba 

4. Na kateri koli stopnji pogajanj lahko 

Parlament na podlagi poročila pristojnega 

odbora in po obravnavanju morebitnih 

predlogov, vloženih v skladu s členom 121, 

sprejme priporočila in zahteva, da se 

upoštevajo pred sklenitvijo mednarodnega 

sporazuma. 

4. Na kateri koli stopnji pogajanj in od 

konca pogajanj do sklenitve 

mednarodnega sporazuma lahko 

Parlament na podlagi poročila pristojnega 

odbora in po obravnavanju morebitnih 

predlogov, vloženih v skladu s členom 121, 

sprejme priporočila in zahteva, da se 

upoštevajo pred sklenitvijo takega 

sporazuma. 

 

Sprememba  2 

Poslovnik Evropskega parlamenta 

Člen 90 – odstavek 5 



 

 

 

Veljavno besedilo Sprememba 

5. Po zaključku pogajanj, vendar pred 

podpisom sporazuma, se osnutek 

sporazuma posreduje Parlamentu za 

mnenje ali odobritev. Za postopek 

odobritve se uporablja člen 81. 

5. Zahteve Sveta po odobritvi ali mnenju 

Parlamenta posreduje predsednik 

pristojnemu odboru v obravnavo v skladu 

s členom 81 ali členom 43(1). 

 

Sprememba  3 

Poslovnik Evropskega parlamenta 

Člen 90 – odstavek 6 

 

Veljavno besedilo Sprememba 

6. Pred glasovanjem o odobritvi pristojni 

odbor, politična skupina ali vsaj desetina 

poslancev lahko Parlamentu predlagajo, naj 

pridobi mnenje Sodišča o združljivosti 

mednarodnih sporazumov s Pogodbami. Če 

Parlament sprejme takšen predlog, se 

glasovanje o odobritvi odloži, dokler 

Sodišče ne posreduje mnenja15. 

6. Pred glasovanjem pristojni odbor, 

politična skupina ali vsaj desetina 

poslancev lahko Parlamentu predlagajo, naj 

pridobi mnenje Sodišča o združljivosti 

mednarodnih sporazumov s Pogodbami. Če 

Parlament sprejme takšen predlog, se 

glasovanje odloži, dokler Sodišče ne 

posreduje mnenja15. 

__________________ __________________ 

15 Glej tudi razlago člena 128. 15 Glej tudi razlago člena 128. 

 

 

 


