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PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o reviziji Poslovnika glede postopka za peticije
(2006/2209(REG))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pisma svojega predsednika z dne 20. julija 2006,

– ob upoštevanju členov 201 in 202 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve in mnenja Odbora za peticije 
(A6-0000/2008),

1. se odloči spremeniti svoj poslovnik, kot sledi;

2. opozarja, da bodo spremembe začele veljati prvi dan naslednjega delnega zasedanja, z 
izjemo spremembe člena 193a(novo), ki bo začela veljati prvi dan po začetku veljavnosti 
ustrezne določbe pogodbe;

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

Predlog spremembe 1

Poslovnik Parlamenta
Člen 191 – odstavek 2 a (novo)

Izvirno besedilo Predlog spremembe

2a. Kadar peticijo podpiše več fizičnih ali 
pravnih oseb, podpisniki določijo 
predstavnika in njegovega namestnika, ki 
pri izvajanju določb, ki sledijo, štejeta kot 
predlagatelja peticije.
Če predstavnik in njegov namestnik nista 
bila določena, se kot predlagatelj peticije 
šteje prvi podpisnik ali druga ustrezna 
oseba.

Predlog spremembe 2

Poslovnik Parlamenta
Člen 191 – odstavek 2 b (novo)
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Izvirno besedilo Predlog spremembe

2b. Vsak predlagatelj peticije lahko 
kadarkoli umakne svojo podporo peticiji.
Po umaknitvi podpore vseh predlagateljev 
peticije peticija postane nična.

Obrazložitev

Veljavni poslovnik ne predvideva možnosti, da predlagatelj peticije umakne podporo peticiji. 
Glede na vse večje število peticij, ki jih podpira veliko število ljudi, in se pogosto prej tičejo 
zadev političnega pomena, kot pa da bi imele neposreden vpliv na omejeno število ljudi, se zdi 
potrebno predlagatelju peticije zagotoviti takšno možnost.

Predlog spremembe 3

Poslovnik Parlamenta
Člen 191 – odstavek 3

Izvirno besedilo Predlog spremembe

3. Peticije morajo biti sestavljene v enem 
izmed uradnih jezikov Evropske unije. 

3. Peticije morajo biti sestavljene v 
uradnem jeziku Evropske unije. 

Peticije, sestavljene v drugih jezikih, se 
upoštevajo le, če predlagatelj priloži 
prevod ali povzetek v enem izmed uradnih 
jezikov Evropske unije. Prevod oziroma 
povzetek je osnova za delo Parlamenta.
Dopisovanje Parlamenta s predlagateljem 
poteka v uradnem jeziku prevoda oziroma 
povzetka.

Peticije, sestavljene v drugih jezikih, se 
upoštevajo le, če predlagatelj priloži 
prevod v uradnem jeziku. Dopisovanje 
Parlamenta s predlagateljem poteka v 
uradnem jeziku prevoda oziroma povzetka.

Predsedstvo lahko odloči, da se peticije in 
dopisovanje s predlagatelji lahko 
pripravijo v drugih jezikih, ki se 
uporabljajo v državi članici.

Obrazložitev
Predsedstvo je že sprejelo odločitev, da Parlament odgovarja na dopise državljanov, 
napisane v baskovskem, katalonskem in galicijskem jeziku, v teh jezikih.
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Predlog spremembe 4

Poslovnik Parlamenta
Člen 191 – odstavek 5

Izvirno besedilo Predlog spremembe

5. Predsednik posreduje v register vpisane 
peticije pristojnemu odboru, ki najprej 
ugotovi, ali le-te sodijo na področje 
delovanja Evropske unije. 

5. Predsednik posreduje v register vpisane 
peticije pristojnemu odboru, ki najprej 
ugotovi dopustnost ali nedopustnost 
peticije v skladu s členom 194 Pogodbe 
ES.
Če pristojni odbor ne doseže soglasja 
glede dopustnosti peticije, se ta označi za 
dopustno na zahtevo vsaj četrtine članov 
odbora.

Obrazložitev
The right of petitions is a vital citizens' right based on the primary law and must not be 
restricted by a politically motivated decision. Therefore the decision on the admissibility of 
the petition, as a very sensitive, is supposed to be a legal one, even if it has some political 
aspects. 
This decision should preferably only be taken by a consensus of the Committee Members. As 
however it is difficult to achieve consensus in some political matters, it seems to be 
appropriate to grant to a qualified minority the right to oppose a declaration of 
inadmissibility, as an exceptional case, in order to overcome a deadlock.

Predlog spremembe 5

Poslovnik Parlamenta
Člen 191 – odstavek 6

Izvirno besedilo Predlog spremembe

6. Peticije, ki jih odbor označi za 
nedopustne, se arhivirajo; predlagatelj 
peticije je obveščen o taki odločitvi in 
razlogih zanjo.

6. Peticije, ki jih odbor označi za 
nedopustne, se arhivirajo; predlagatelj 
peticije je obveščen o taki odločitvi in 
razlogih zanjo. Če je mogoče, se lahko 
predlaga druga pravna sredstva.

Predlog spremembe 6

Poslovnik Parlamenta
Člen 191 – odstavek 7
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Izvirno besedilo Predlog spremembe

7. V primeru iz odstavka 6 lahko odbor 
predlagatelju peticije svetuje, naj se obrne 
na pristojni organ zadevne države članice 
ali Evropske unije.

črtano

Predlog spremembe 7

Poslovnik Parlamenta
Člen 191 – odstavek 8

Izvirno besedilo Predlog spremembe

8. Če predlagatelj posebej ne zahteva 
zaupnega obravnavanja peticije, se 
slednja vpiše v javni register.

8. Ko so peticije registrirane, postanejo 
praviloma javni dokument in Parlament 
lahko zaradi preglednosti objavi ime 
predlagatelja peticije in njeno vsebino.

Predlog spremembe 8

Poslovnik Parlamenta
Člen 191 – odstavek 8 a (novo)

Izvirno besedilo Predlog spremembe

8a. Predlagatelj peticije lahko ne glede na 
določbe odstavka 8 zgoraj zahteva, da se 
njegovo ime zaradi varovanja njegove 
zasebnosti ne objavi, Parlament pa mora 
tej zahtevi ugoditi.
Kadar pritožba predlagatelja peticije ne 
dopušča preiskave zaradi anonimnosti, se 
s predlagateljem peticije dogovori o 
nadaljnjih korakih.

Predlog spremembe 9

Poslovnik Parlamenta
Člen 191 – odstavek 8 b (novo)
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Izvirno besedilo Predlog spremembe

8b. Predlagatelj peticije lahko zahteva, da 
se njegova peticija obravnava zaupno, 
Parlament pa mora v tem primeru uvesti 
ustrezne varnostne ukrepe ter s tem 
zagotoviti, da se vsebina ne objavi. 
Predlagatelj peticije se obvesti o 
natančnih pogojih uporabe te določbe.

Predlog spremembe 10

Poslovnik Parlamenta
Člen 192 – odstavek -1 (novo)

Izvirno besedilo Predlog spremembe

-1. Pristojni odbor obravnava dopustne 
peticije med opravljanjem svojih običajnih 
dejavnosti, in sicer med razpravo na redni 
seji ali s pisnim postopkom. Predlagatelji 
peticije so lahko vabljeni na seje odbora, 
če se razpravlja o njihovi peticiji, ali lahko 
zahtevajo, da so prisotni. Predsednik po 
svoji presoji da besedo predlagateljem 
peticije.

Predlog spremembe 11

Poslovnik Parlamenta
Člen 192 – odstavek 1

Izvirno besedilo Predlog spremembe

1. Pristojni odbor lahko pripravi poročilo 
ali kako drugače izrazi svoje mnenje o 
peticijah, ki jih je označil za dopustne.

1. Pristojni odbor lahko v skladu s členom 
45(1) pripravi samoiniciativno poročilo o 
peticiji, ki je bila označena za dopustno, 
ali predloži Parlamentu kratek in jedrnat 
predlog resolucije, pod pogojem, da 
konferenca predsednikov temu ne 
ugovarja. Ti predlogi resolucije se uvrstijo 
na osnutek dnevnega reda delnega 
zasedanja, ki je najkasneje osem tednov 
po njihovem sprejemu v odboru.  O njih 
glasuje z enim samim glasovanjem brez 
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razprave, razen če se konferenca 
predsednikov izjemoma odloči za uporabo 
člena 131a.

Odbor lahko, predvsem v zvezi s 
peticijami, ki merijo na spremembo 
obstoječe zakonodaje, prosi za mnenja 
drugih odborov v skladu s členom 46.

Odbor lahko v skladu členom 46 in prilogo 
VI prosi za mnenja drugih odborov, ki so 
posebej pristojni za zadevno vprašanje.

Predlog spremembe 12

Poslovnik Parlamenta
Člen 192 – odstavek 2

Izvirno besedilo Predlog spremembe

2. Vzpostavi se elektronski register, v 
katerem lahko državljani izrazijo svojo 
podporo predlagatelju peticije, tako da 
dodajo svoj elektronski podpis pod peticije, 
ki so bile označene za dopustne in vpisane 
v register. 

2. Vzpostavi se elektronski register, v 
katerem lahko državljani izrazijo ali 
umaknejo svojo podporo predlagatelju 
peticije, tako da dodajo svoj elektronski 
podpis k peticijam, ki so bile označene za 
dopustne in vpisane v register.

Predlog spremembe 13

Poslovnik Parlamenta
Člen 192 – odstavek 3

Izvirno besedilo Predlog spremembe

3. Pri obravnavi peticij ali ugotavljanju 
dejstev lahko odbor organizira predstavitve 
mnenj predlagateljev peticije ali splošne
predstavitve mnenj ali pošlje svoje člane 
na kraj dogajanja zaradi ugotovitve 
dejstev. 

3. Pri preiskovanju peticij, ugotavljanju 
dejstev ali iskanju rešitev lahko odbor 
organizira raziskovalne obiske države 
članice ali regije, ki jo peticija zadeva.

Poročila o obiskih pripravijo njihovi 
udeleženci. Ko odbor poročila odobri, se 
jih posreduje predsedniku.

Predlog spremembe 14

Poslovnik Parlamenta
Člen 192 – odstavek 4
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Izvirno besedilo Predlog spremembe

4. Za pripravo svojega mnenja lahko
odbor prosi Komisijo, da mu predloži 
dokumente, posreduje informacije in 
dovoli vstop v svoje prostore.

4. Odbor lahko prosi Komisijo, da mu 
pomaga, še posebej v zvezi s podrobnostmi 
glede uporabe prava Skupnosti in 
njegovega izpolnjevanja ter pri 
posredovanju vseh informacij in 
dokumentov, povezanih s temo peticije. 
Predstavniki Komisije so vabljeni, da 
sodelujejo na sejah odbora.

Predlog spremembe 15

Poslovnik Parlamenta
Člen 192 – odstavek 5

Izvirno besedilo Predlog spremembe

5. Po potrebi odbor Parlamentu predloži 
predloge resolucij v zvezi z obravnavanimi 
peticijami. 

5. Odbor lahko prosi predsednika, da 
njegovo mnenje ali priporočilo posreduje 
Komisiji, Svetu ali zadevnemu organu 
države članice za ukrepanje ali odgovor.

Odbor lahko tudi zahteva, da predsednik 
njegova mnenja posreduje Komisiji ali 
Svetu.

Predlog spremembe 16

Poslovnik Parlamenta
Člen 192 – odstavek 7

Izvirno besedilo Predlog spremembe

7. Predsednik Parlamenta predlagatelje 
peticij seznani s sprejetimi odločitvami in 
razlogi zanje. 

7. Predlagatelji peticije so obveščeni o 
sprejetih odločitvah odbora in o razlogih, 
ki odločitev utemeljujejo.

Ko je obravnava dopustne peticije 
končana, se naznani zaključek in obvesti 
predlagatelja peticije.

Predlog spremembe 17

Poslovnik Parlamenta
Člen 193 a (novo)
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Izvirno besedilo Predlog spremembe

Člen 193 a
Državljanska pobuda

Ko je Parlament obveščen, da je bila 
Komisija vabljena, naj v skladu s členom 
11(4) pogodbe o EU predloži predlog 
pravnega akta, odbor za peticije preveri, 
ali bo to vplivalo na njegovo delo in po 
potrebi o tem obvesti predlagatelje peticij, 
ki se nanašajo na zadevno temo.

Obrazložitev
Ta predlog spremembe ne more imeti pravnega učinka pred začetkom veljavnosti lizbonske 
pogodbe.
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10.1.2008

MNENJE ODBORA ZA PETICIJE

za Odbor za ustavne zadeve

Revizija Poslovnika glede postopka za peticije
(2006/2209(REG))

Pripravljavec mnenja: Robert Atkins

Uvodne opombe

Obstoječa pravila, ki se nanašajo na pravico do peticije in izvajanje parlamentarnih pooblastil 
glede peticij, ki se jih prejme od predlagateljev peticije, so v glavnem dobro prestala časovno 
preizkušnjo in se izkazala za splošno primerna. Zlasti so zagotovila okvir, s katerim je bil 
uresničen člen 194 Pogodbe.

Delo odbora je v zadnjih letih vseeno postalo intenzivnejše, ker so v številnih priložnostih 
poslanci sami prevzeli pobudo, da bi Parlament kot institucija bil sposoben bolje povezati 
vprašanja evropskih državljanov. S tem v zvezi je postalo očitno, da bi jim nekatere 
dopolnitve obstoječih pravil omogočile jasnejši razmislek o stvarnem, postopnem razvoju 
postopka, ki se uporablja za peticije. Ni potrebno in ni ustrezno, da bi zanj predvideli večje 
spremembe pravil.

Zato je eden od ciljev predlagane revizije izboljšanje preglednosti in jasnosti osnovnih pravil, 
ki jih uporablja odbor ter jih prilagoditi potrebam državljanov iz 27 držav članic Evropske 
unije. Pravila je treba posodobiti, da bi ohranili skladnost s spremembami, ki jih je glede 
postopkov poročanja določil Parlament, zlasti predsedstvo. Potreben je tudi podrobnejši opis 
povezav med odborom in Komisijo ter Svetom in državami članicami.

Druga posebna točka zahteva nekaj pripomb. Od sprememb pravil pred nekaj leti je bil 
dosežen velik napredek v komunikacijski tehnologiji in državljani so danes bolj gotovo 
povezujejo in organizirajo s spletom. Vedno večje je število peticij, ki se pošiljajo v 
elektronski obliki in dogaja se tudi, da državljani ob organiziranih kampanjah želijo možnost, 
da dodajo svoje ime v podporo peticijam, za katere se podpisi še zbirajo ali pa so bili že 
predloženi in jim želijo dodati svojo podporo. Naša pravila in elektronske zmogljivosti morajo 
to zagotoviti. Sekretariat se pogaja z odgovornimi službami o tehničnih postopkih, ki jih je 
treba nujno uvesti; zato je treba spremeniti tudi pravila, da bodo to odražala. To se ne sme 
zamenjati z "registrom" dokumentov, ki ga je Parlament že vzpostavil, zato je treba 
spremeniti obstoječi člen 192(2).
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Zadnja, najpomembnejša točka se nanaša na potrebo po zagotavljanju preglednosti postopka 
za peticije kot splošnega pravila poleg uvedbe bolj pravno zavezujoče določbe o zasebnosti 
posameznika in zaupnosti, kadar ju posebej zahtevajo predlagatelji peticije. Zasebnost se 
nanaša posebej na ime in osebne podatke predlagatelja peticije; zaupnost pa se nanaša na 
vsebino zadeve, ki jo predloži predlagatelj peticije, ne glede na to, ali je zahteval, da se 
njegovo ime ne objavi.

O prejšnjih osnutkih priloženega dokumenta se je, preden je bil predložen koordinatorjem, 
razpravljalo na ravni sekretariata s političnimi skupinami. O dokumentu s pripombami 
poročevalcev se lahko sedaj v odboru razpravlja v celoti in konstruktivno.
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POBUDE

Odbor za peticije poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo 
vključi naslednje predloge sprememb:

Izvirno besedilo Predlogi sprememb

Predlog spremembe 1
Člen 191, odstavek 3

3. Peticije morajo biti sestavljene v enem 
izmed uradnih jezikov Evropske unije. 
Peticije, sestavljene v drugih jezikih, se 
upoštevajo le, če predlagatelj priloži 
prevod ali povzetek v enem izmed uradnih 
jezikov Evropske unije. Prevod oziroma 
povzetek je osnova za delo Parlamenta.
Dopisovanje Parlamenta s predlagateljem 
poteka v uradnem jeziku prevoda oziroma 
povzetka.

3. Peticije morajo biti sestavljene v 
uradnem jeziku Evropske unije. Peticije, 
sestavljene v drugih jezikih, se upoštevajo 
le, če predlagatelj priloži povzetek prevoda 
v uradnem jeziku. Dopisovanje Parlamenta 
s predlagateljem poteka v uradnem jeziku 
prevoda oziroma povzetka.

Predlog spremembe 2
Člen 191, odstavek 4 a (novo)

4a. Pri preiskovanju peticij, ugotavljanju 
dejstev ali iskanju rešitev lahko odbor 
organizira obiske za ugotavljanje dejstev v 
države članice ali regije, ki jih peticija 
zadeva. Osebe, ki sodelujejo pri takih 
misijah za ugotavljanje dejstev, o tem 
sestavijo poročilo in ga pošljejo odboru. V 
vednost se pošlje tudi Evropskemu 
parlamentu. 
Odbor lahko sklene, da bo sprejel dodatne 
parlamentarne ukrepe, če meni, da je to 
potrebno.

Obrazožitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje postopek za poročanje o misijah za ugotavljanje dejstev ter 
odboru omogoča, da sprejme dodatne ukrepe, če meni, da je to potrebno.
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Predlog spremembe 3
Člen 191, odstavek 5

5. Predsednik posreduje v register vpisane 
peticije pristojnemu odboru, ki najprej 
ugotovi, ali le-te sodijo na področje 
delovanja Evropske unije.

5. Predsednik posreduje v register vpisane 
peticije pristojnemu odboru, ki ugotovi 
dopustnost ali nedopustnost peticije v 
skladu z določbami Pogodbe in odstavkom 
1 zgoraj, ter o tem obvesti vlagatelja 
peticije.

Predlog spremembe 4
Člen 191, odstavek 6

6. Peticije, ki jih odbor označi za 
nedopustne, se arhivirajo; predlagatelj 
peticije je obveščen o taki odločitvi in 
razlogih zanjo.

6. Peticije, ki jih odbor označi za 
nedopustne, se arhivirajo in predlagatelj 
peticije je o tem ustrezno obveščen. Če je 
mogoče, se lahko predlaga druga 
morebitna pravna sredstva.

Predlog spremembe 5
Člen 191, odstavek 7

7. V primeru iz odstavka 6 lahko odbor 
predlagatelju peticije svetuje, naj se obrne 
na pristojni organ zadevne države članice 
ali Evropske unije.

črtano

Predlog spremembe 6
Člen 191, odstavek 8

8. Če predlagatelj posebej ne zahteva 
zaupnega obravnavanja peticije, se 
slednja vpiše v javni register.

8. Ko so peticije registrirane, postanejo 
praviloma javni dokument in Parlament 
lahko zaradi preglednosti objavi ime 
predlagatelja peticije in njeno vsebino.

Predlog spremembe 7
Člen 191, odstavek 8 a (novo)

8a. Predlagatelji peticije lahko ne glede 
na določbe odstavka 8 zgoraj zahtevajo, 
da se njihovo ime ne objavi, tako da se 
varuje njihova zasebnost, Parlament pa 
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mora tej zahtevi ugoditi.

Predlog spremembe 8
Člen 191, odstavek 8 b (novo)

8b. Predlagatelji peticije lahko zahtevajo, 
da se njihova peticija obravnava zaupno 
in Parlament mora v tem primeru uvesti 
ustrezne varnostne ukrepe ter s tem 
zagotoviti, da se vsebina ne objavi. 
Predlagatelji peticije bodo obveščeni o 
natančnih pogojih uporabe te določbe.

Predlog spremembe 9
Člen 191, odstavek 9

9. Odbor lahko zadevo posreduje varuhu 
človekovih pravic, če se mu to zdi 
potrebno.

črtano

Predlog spremembe 10
Člen 192, odstavek -1 (novo)

-1. Dopustne peticije odbor obravnava pri 
svoji običajni dejavnosti med razpravo na 
redni seji ali v pisnem postopku. 
Predlagatelji peticije so lahko vabljeni na 
seje odbora, če se razpravlja o njihovi 
peticiji, ali lahko zahtevajo, da so prisotni. 
Predsednik po svoji presoji da besedo 
predlagateljem peticije. 

Predlog spremembe 11
Člen 192, odstavek 1

1. Pristojni odbor lahko pripravi poročilo 
ali kako drugače izrazi svoje mnenje o 
peticijah, ki jih je označil za dopustne.

1. Odbor lahko pripravi poročilo in 
Parlamentu predloži na lastno pobudo 
resolucijo o dopustnosti peticije, o kateri 
se bo po odobritvi pristojnega organa 
razpravljalo na plenarnem zasedanju.

Odbor lahko, predvsem v zvezi s Odbor lahko zahteva mnenje drugih 
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peticijami, ki merijo na spremembo 
obstoječe zakonodaje, prosi za mnenja 
drugih odborov v skladu s členom 46.

odborov, ki so posebej pristojni za zadevno 
vprašanje.

Predlog spremembe 12
Člen 192, odstavek 3

3. Pri obravnavi peticij ali ugotavljanju 
dejstev lahko odbor organizira predstavitve 
mnenj predlagateljev peticije ali splošne 
predstavitve mnenj ali pošlje svoje člane 
na kraj dogajanja zaradi ugotovitve 
dejstev.

3. Pri preiskovanju peticij, ugotavljanju 
dejstev ali iskanju rešitev lahko odbor 
organizira obiske za ugotavljanje dejstev v 
države članice ali regije, ki jo peticija 
zadeva.

Poročila teh obiskov odobri odbor, ki 
informacijo posreduje predsedniku 
Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe 13
Člen 192, odstavek 4

4. Za pripravo svojega mnenja lahko odbor 
prosi Komisijo, da mu predloži dokumente, 
posreduje informacije in dovoli vstop v 
svoje prostore.

4. Za pripravo svojega mnenja o 
dopustnosti peticije lahko odbor prosi 
Komisijo, da opravi predhodno raziskavo, 
zlasti glede posledic za zakone Evropske 
unije ter določbe Pogodbe, da mu predloži 
dokumente, posreduje informacije ali mu 
drugače pomaga. Predstavniki Komisije 
sodelujejo na sejah odbora.

Predlog spremembe 14
Člen 192, odstavek 5

5. Po potrebi odbor Parlamentu predloži 
predloge resolucij v zvezi z obravnavanimi 
peticijami.

5. Odbor lahko svoje mnenje ali 
priporočilo posreduje Komisiji, Svetu ali 
organu države članice, ki je pristojen za 
ukrepanje ali odgovor. Vloži lahko 
vprašanje za ustni odgovor za Svet ali 
Komisijo za razpravo na plenarnem 
zasedanju, s priloženo resolucijo za 
zaključek razprave.

Odbor lahko tudi zahteva, da predsednik 
njegova mnenja posreduje Komisiji ali 
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Svetu.

Predlog spremembe 15
Člen 192, odstavek 7

7. Predsednik Parlamenta predlagatelje 
peticij seznani s sprejetimi odločitvami in 
razlogi zanje.

7. Predlagatelji peticije so obveščeni o 
sprejetih odločitvah odbora in o razlogih, 
ki odločitev utemeljujejo.
Ko je obravnava dopustne peticije 
končana, se naznani zaključek in obvesti 
predlagatelja peticije. 

Predlog spremembe 16
Člen 193, odstavek 2

2. Naslov in povzetek besedil peticij, 
vpisanih v register, ter besedila mnenj in 
najpomembnejših odločitev, posredovanih v 
zvezi z obravnavo peticij, so javnosti na 
voljo v podatkovni bazi, če se predlagatelj 
peticije s tem strinja. Zaupne peticije se 
hranijo v arhivu Parlamenta, kjer so vsem 
poslancem na voljo za preučitev.

2. Naslov in povzetek besedil peticij, 
vpisanih v register, ter besedila mnenj in 
najpomembnejših odločitev, posredovanih v 
zvezi z obravnavo peticij, so javnosti na 
voljo v podatkovni bazi, če se predlagatelj 
peticije s tem strinja ter če ima odbor 
potrebne finančne, tehnične in človeške 
vire za to. Zaupne peticije se hranijo v 
arhivu Parlamenta, kjer so vsem poslancem 
na voljo za preučitev.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe priznava pomembnost virov, ki so potrebni za vzpostavitev javne 
podatkovne baze.

Adlib Express Watermark



PE407.913v02-00 18/19 RR\764967SL.doc

SL

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU 

Datum sprejetja 20.12.2007
Izid končnega glasovanja +:

–: 
0: 

 24
  0
  0

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Robert Atkins, Inés Ayala Sender,  Simon Busuttil, Glyn Ford, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, David Hammerstein, Marcin Libicki, 
David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez,  Maria Matsouka, 
Manolis Mavrommatis, Kathy Sinnott, Rainer Wieland

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Thijs Berman, Carlos Carnero González, Marie-Hélène Descamps, 
András Gyürk, Margie Sudre, Tatjana Ždanoka

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri 
končnem glasovanju

Jorgo Chatzimarkakis, José Javier Pomés Ruiz, Grażyna 
Staniszewska, Antonios Trakatellis, Nicolae Vlad Popa

Adlib Express Watermark



RR\764967SL.doc 19/19 PE407.913v02-00

SL

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja 22.1.2009

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

20
1
1

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Enrique Barón Crespo, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew 
Duff, Anneli Jäätteenmäki, Aurelio Juri, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 
Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Ashley Mote, 
József Szájer, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber, Andrzej 
Wielowieyski

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Costas Botopoulos, Panayiotis Demetriou, Klaus-Heiner Lehne, Gérard 
Onesta, Sirpa Pietikäinen, Kathy Sinnott, Mauro Zani

Adlib Express Watermark


	P6_A(2009)0027_sl.doc

