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POBUDE

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za ustavne zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker Komisija po preverjanju zakonodajnih predlogov, ki čakajo na obravnavo, načrtuje 
umik 68 predlogov, ki jih ocenjuje za neskladne z lizbonskimi cilji ali z načeli bolje 
oblikovanih predpisov;

B. ker v luči načel bolje oblikovanih predpisov ni mogoče upravičiti umik štirih predlogov v 
zvezi s statutom evropskega združenja, statutom evropske vzajemne družbe in vlogo 
zaposlenih v tej vzajemni družbi. Ti predlogi so namreč usmerjeni k spremembi 
zakonodajnega okolja v korist državljanov EU in jih zato v nobenem primeru ne gre 
enačiti z nepotrebnimi birokratskimi obremenitvami.

C. ker na splošno velja, da ima Komisija v skladu s členom 250(2) Pogodbe ES pravico 
umakniti predloge, ki čakajo na obravnavo, dokler Svet ne odloča o njih, in ker v 
postopku soodločanja ta določba omogoča umik predloga, vse dokler v Evropskem 
parlamentu ni zaključena prva obravnava in "zapečatena" s sprejetjem skupnega stališča 
Sveta,

D. ker je treba člen 250(2) Pogodbe ES, čeprav je bil izvorno napisan za postopek 
posvetovanja, razlagati v luči in duhu člena 251 te pogodbe in ker posledično ne sme biti 
nikdar ogrožen položaj Evropskega parlamenta v procesu odločanja,

E. ker je za primere, ko je po prvi obravnavi sprejeto skupno stališče, v tretji alinei drugega 
pododstavka člena 251(2) Pogodbe ES Komisiji dovoljeno, da Evropski parlament 
obvesti o svojem stališču, medtem ko je v primeru, da Parlament naknadno spremeni 
skupno stališče, v točki (c) tretjega pododstavka člena 251(2) Komisiji dovoljeno zgolj, 
da poda mnenje, na podlagi česar je jasno, da Komisija ni več "lastnica" svojega 
predloga in ga ne more umakniti,

F. ker v vsakem primeru v skladu s členom 10 Pogodbe ES načelo resničnega sodelovanja 
Komisiji omogoča umik predlogov samo takrat, ko s tem ne vpliva na vlogo in pristojnosti 
Evropskega parlamenta kot demokratičnega sprejemalca odločitev,

1. meni, da čeprav lahko Komisija s pravnega vidika umakne svoje predloge med čakanjem na 
sprejetje skupnega stališča Sveta v postopku soodločanja, mora biti vsak takšen umik vedno 
skladen z načelom resničnega sodelovanja, kot je opredeljeno v členu 10 Pogodbe ES in kot 
se ga izvaja med evropskimi institucijami;

2. poziva Komisijo, naj spoštuje načelo resničnega sodelovanja, kadar Evropski parlament na 
podlagi člena 55 svojega poslovnika prosi Komisijo, naj umakne svoj predlog;

3. meni, da po sprejetju skupnega stališča pogodba ne pooblašča Komisije za umik svojih 
zakonodajnih predlogov in da ta omejitev dejansko velja za paket predlogov, ki čakajo na 
obravnavo, iz Priloge Sporočila Komisije KOM(2005)0462;
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4. poziva Komisijo, da se posvetuje z Evropskim parlamentom glede vsakega predloga, ki ga 
Komisija namerava umakniti, in da čim bolj upošteva mnenje Parlamenta; poziva Komisijo, 
da v vsakem primeru obravnava Parlament in Svet kot enakopravna;

5. poziva Komisijo, da uveljavi pravico do umika svojih predlogov za doseganje večje 
skladnosti zakonodajnih predlogov, ki čakajo na obravnavo, z načeli bolje oblikovanih 
predpisov in lizbonskimi cilji, kot so višja raven zaposlenosti, socialna zaščita, 
gospodarska rast in večja upravna poenostavitev;

6. močno obžaluje dejstvo, da se je Komisije že odločila za umik naslednjih predlogov:

a) predlog uredbe o statutu evropskega združenja (COD/1991/0386)1,
b) predlog direktive o dopolnitvi tega statuta z vidika vloge zaposlenih 

(COD/1991/0387)2, 
c) predlog uredbe o statutu evropske vzajemne družbe (COD/1991/0390)3 in
d) predlog direktive o dopolnitvi tega statuta z vidika vloge zaposlenih 

(COD/1991/0391)4, 

  
1 UL C 99, 21.4.1992, str. 1.
2 UL C 99, 21.4.1992, str. 14.
3 UL C 99, 21.4.1992, str. 40.
4 UL C 99, 21.4.1992, str. 57.
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