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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja se v celoti strinja s pristopom poročevalca pristojnega odbora. Ena 
glavnih nalog Evropskega parlamenta je izboljšava postopkov in notranjih zakonodajnih 
metod, da bi pospešil obdelavo dokumentov za poenostavitev. 

To prizadevanje pa ne sme odstopati od postopkov, določenih v primarni zakonodaji, zlasti 
postopka soodločanja, kjer ima Parlament glavno vlogo zaradi svojega demokratičnega 
prispevka k načinu sprejemanja odločitev v EU. To pomeni, da mora biti vsak predlog 
spremembe notranjih postopkov Parlamenta v skladu z ustreznimi določbami pogodb.

Pripravljavec mnenja zato priporoča nekatere spremembe poslovnika, o katerih je treba 
razmisliti, da bodo cilji poenostavitve dovolj verodostojni in lahko dosegljivi.

Sprememba člena 80 je potrebna zaradi poenostavitve mehanizma sprejemanja kodifikacije v 
smislu obveznosti, ki jih prevzemajo vse zainteresirane strani z namenom poenostavitve 
postopka. Spremenjeni člen 80 bo Odboru za pravne zadeve omogočil, da preuči obseg 
uporabe predloga kodifikacije in ga naslovi neposredno na plenarno zasedanje, če ne vsebuje 
znatnih sprememb. Če pa jih, odbor obvesti predsednika, ki zadevni predlog naslovi na odbor, 
pristojen za pregled. 

Sprejeti bi bilo treba tudi nov člen 80a, ki bo zagotavljal poseben postopek preoblikovanja 
zakonodajnih besedil. Kot je navedeno v resoluciji EP o strategiji poenostavitve 
zakonodajnega okolja, je preoblikovanje skupaj s kodifikacijo eno glavnih sredstev za 
poenostavitev pravnega reda Skupnosti in bi ga bilo treba uporabljati v čim večjem obsegu.

Novi člen 80a bo pooblastil Odbor za pravne zadeve, da bo pregledal vse predloge za 
preoblikovanje. Predlogi bodo naslovljeni na odbor, pristojen za pregled, ki bo imel različna 
pooblastila za spremembe, odvisno od izida pregleda Odbora za pravne zadeve.

PREDLOGI SPREMEMB

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

Veljavno besedilo Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Člen 80, odstavek 1

1. Kadar Komisija Parlamentu predloži 
predlog uradne kodifikacije zakonodaje 
Skupnosti, se predlog pošlje odboru, 
pristojnemu za pravne zadeve. Če se 
ugotovi, da predlog ne vsebuje vsebinskih 
sprememb obstoječe zakonodaje Skupnosti, 

1. Kadar Komisija Parlamentu predloži 
predlog uradne kodifikacije zakonodaje 
Skupnosti, se predlog pošlje odboru, 
pristojnemu za pravne zadeve. Odbor 
predlog pregleda, da se prepriča, da gre 
zgolj za kodifikacijo, ki ne vsebuje 
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se uporablja postopek iz člena 43. vsebinskih sprememb.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je poenostavitev obravnave predlogov kodifikacije v 
odboru, pristojnem za pravne zadeve, in sicer z jasnejšim besedilom in doslednejšim 
postopkom ter črtanjem vseh sklicev na člen 43, s čimer se bo mogoče izogniti nepotrebnim 
zapletom na ravni odbora, obstoječa pooblastila na plenarnih zasedanjih pa bodo ostala 
nespremenjena. Prva faza postopka, ki bo potekala v Odboru za pravne zadeve, bo zato 
preprostejša in učinkovitejša.

Predlog spremembe 2
Člen 80, odstavek 2

2. Predsednik pristojnega odbora ali 
poročevalec, ki ga ta odbor imenuje, lahko 
sodeluje pri pregledu in reviziji predloga 
kodifikacije. Po potrebi lahko pristojni 
odbor da svoje mnenje vnaprej.

2. Odbor, pristojen za pravne zadeve, lahko 
pristojni odbor zaprosi za mnenje.

Obrazložitev

Predlagana sprememba se nanaša na možnost Odbora za pravne zadeve, da pristojni odbor 
zaprosi za mnenje, ki je sestavni del ocene v okviru pregleda predloga kodifikacije. Predlog 
spremembe je v skladu s trenutno prakso in bi pristojnemu odboru dopuščal, da posreduje 
mnenje, če se ga od njega zahteva. Prva faza postopka, ki se mora izvesti v Odboru za pravne 
zadeve, bo zato preprostejša in doslednejša.

Predlog spremembe 3
Člen 80, odstavek 3

3. Ne glede na določbe člena 43(3) se 
poenostavljeni postopek ne more 
uporabljati v zvezi s predlogom uradne 
kodifikacije, kadar temu postopku 
nasprotuje večina članov odbora, 
pristojnega za pravne zadeve, ali 
pristojnega odbora.

3. Če odbor, pristojen za pravne zadeve, 
ugotovi, da predlog ne vsebuje nobene 
vsebinske spremembe zakonodaje 
Skupnosti, ga predloži Parlamentu v 
odobritev z enim samim glasovanjem, pri 
čemer so predlogi sprememb besedila 
predloga nedopustni.

Obrazložitev

Člena 43 in 131, ki se nanašata na poenostavljeni postopek in postopek na plenarnem 
zasedanju brez predlogov sprememb in razprave, vsebujeta določbe, ki omogočajo, da se 
vložijo predlogi sprememb. Takšna možnost ni v skladu s konceptom kodifikacije in je 
nezdružljiva z obstoječim medinstitucionalnim sporazumom o tej temi, zlasti z odstavkom 6 
tega sporazuma, iz katerega izhaja, da se Parlament in Svet zavezujeta, da ne bosta vsebinsko 
spreminjala predlogov za kodifikacijo.
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Predlog spremembe 4
Člen 80, odstavek 3 a (novo)

3a. Če odbor, pristojen za pravne zadeve, 
ugotovi, da predlog vsebuje vsebinske 
spremembe zakonodaje Skupnosti, predlaga 
njegovo zavrnitev.

Obrazložitev

Zavrnitev predloga je ustreznejša rešitev kot uporaba običajnega postopka. Če predlog 
Komisije ne ustreza pravilom za kodifikacijo, ga je v luči poenostavitve bolj smiselno vrniti 
Komisiji s priporočilom, naj ga znova pretehta (na primer nadomesti s predlogom za 
preoblikovanje), namesto da se Parlament obremeni z dodatnim delom.

Predlog spremembe 5
Člen 80 a (novo)

Člen 80a
Preoblikovanje

1. Kadar Komisija Parlamentu predloži 
predlog uradnega preoblikovanja 
zakonodaje Skupnosti, se predlog pošlje 
odboru, pristojnemu za pravne zadeve, ki 
ga pregleda. Predlog uradnega 
preoblikovanja zakonodaje Skupnosti je 
predlog o sprejetju pravnega akta, ki 
vsebuje besedilo z vsebinskimi 
spremembami obstoječih pravnih aktov in 
ki hkrati kodificira tiste določbe teh 
pravnih aktov, ki ostajajo nespremenjene. 
Novi pravni akt nadomesti in razveljavi 
prejšnje akte.
2. Če odbor, pristojen za pravne zadeve, 
ugotovi, da predlog ne vsebuje vsebinskih 
sprememb zakonodaje Skupnosti, razen 
tistih, ki so v njem jasno navedene, obvesti 
predsednika, ki zadevni predlog v skladu s 
členom 40 pošlje v pregled pristojnemu 
odboru, ki ga pregleda po običajnem 
postopku za zakonodajne predloge. V tem 
primeru in v skladu s pogoji iz členov 150 
in 151 so predlogi sprememb dopustni 
samo, če zadevajo tiste dele predloga, ki 
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vsebujejo vsebinske spremembe. Predlogi 
sprememb določb, ki ostajajo 
nespremenjene, so tako nedopustni.
3. Predsednik pristojnega odbora lahko 
kljub temu dopusti take predloge 
sprememb, kadar jih vložijo posamezni 
poslanci, če tako zahtevajo objektivni 
razlogi skladnosti besedila, za katerega se 
predlagajo vsebinske spremembe. Isto 
pravilo se smiselno uporablja na plenarnih 
zasedanjih.
4. Če odbor, pristojen za pravne zadeve, 
ugotovi, da predlog vsebuje še druge
vsebinske spremembe, ne samo tistih, jasno 
navedenih v predlogu, predlaga njegovo 
zavrnitev.

Obrazložitev

Zavrnitev predloga je ustreznejša rešitev kot uporaba običajnega postopka. Če predlog 
Komisije ne ustreza pravilom za kodifikacijo, ga je v luči poenostavitve bolj smiselno vrniti 
Komisiji s priporočilom, naj ga znova pretehta (na primer nadomesti s predlogom za 
preoblikovanje), namesto da se Parlament obremeni z dodatnim delom.
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