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Predlog spremembe 2
Giuseppe Gargani

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 121 – odstavek 3

Veljavno besedilo Predlog spremembe

3. Predsednik vloži tožbo v imenu 
Parlamenta v skladu s priporočilom 
pristojnega odbora.

3. Predsednik predloži ugotovitve ali se 
pridruži postopku pred sodišči Skupnosti v 
imenu Parlamenta po tem, ko se posvetuje 
s pristojnim odborom.

Na začetku naslednjega delnega 
zasedanja lahko na plenarnem zasedanju 
predloži v odločitev sklep o nadaljevanju 
tožbe. Če se na plenarnem zasedanju 
sprejme odločitev proti tožbi z večino 
oddanih glasov, jo predsednik umakne.

Če predsednik namerava odstopati od 
mnenja pristojnega odbora, zadevo 
nemudoma predloži plenarnemu 
zasedanju.

Če predsednik vloži tožbo v nasprotju s 
priporočilom pristojnega odbora, na 
naslednjem delnem zasedanju Parlamentu 
predloži sklep o nadaljevanju tožbe.

Predsednik lahko v nujnih primerih 
ukrepa začasno na podlagi priporočila 
predsednika pristojnega odbora.  V tem 
primeru se čim prej izvrši postopek, ki je 
predviden v tem odstavku. 

Or. en

Predlog spremembe 3
Francesco Enrico Speroni

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 121 – odstavek 3 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

3 a. Predsednik predloži ugotovitve ali se 
pridruži postopku pred sodišči Skupnosti v 
imenu Parlamenta po tem, ko se posvetuje 
s pristojnim odborom.
Če predsednik ne namerava upoštevati 
mnenja pristojnega odbora, o tem obvesti 
konferenco predsednikov.
Če konferenca predsednikov meni, da ni 
potrebno predložiti ugotovitev ali se 
pridružiti postopku pred Sodiščem 
Evropskih skupnosti v zadevi, ki se 
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nanaša na veljavnost akta, ki sta ga 
skupaj sprejela Parlament in Svet, zadevo 
nemudoma predloži plenarnemu 
zasedanju.
Predsednik po posvetovanju  s stalnim 
poročevalcem o pravdnih postopkih 
pristojnega odbora, lahko začasno 
ukrepa, če je to potrebno za spoštovanje 
rokov, ki jih zahteva Sodišče Evropskih 
skupnosti. V tem primeru se čim prej 
izvrši postopek, ki je predviden v tem 
odstavku.

Or. it

Predlog spremembe 4
Richard Corbett

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 121 – odstavek 3 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

3a. Predsednik predloži ugotovitve ali se 
pridruži postopku pred sodišči Skupnosti v 
imenu Parlamenta po tem, ko se posvetuje 
s pristojnim odborom.
Če predsednik namerava odstopati od 
mnenja pristojnega odbora, o tem 
nemudoma obvesti konferenco 
predsednikov.
Če konferenca predsednikov oceni, da 
zaradi razlogov, povezanih z novimi 
pravnimi okoliščinami, ni potrebno 
predložiti ugotovitev ali se pridružiti 
postopku pred Sodiščem Evropskih 
skupnosti v zadevi, ki se nanaša na sodbo 
o veljavnosti akta, ki sta ga skupaj 
sprejela Parlament in Svet, se zadeva 
nemudoma predloži plenarnemu 
zasedanju.
Predsednik lahko ukrepa začasno, če je to 
potrebno za spoštovanje rokov, ki jih 
zahteva Sodišče Evropskih skupnosti.  V 
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tem primeru se čim prej izvrši postopek, ki 
je predviden v tem odstavku. 

Or. en

Predlog spremembe 5
Costas Botopoulos

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 121 – odstavek 3 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

3a. Predsednik predloži ugotovitve ali se 
pridruži postopku pred sodišči Skupnosti v 
imenu Parlamenta po tem, ko se posvetuje 
s pristojnim odborom. 
Če predsednik namerava odstopati od 
mnenja pristojnega odbora, o tem 
nemudoma obvesti pristojni odbor in 
konferenco predsednikov ter navede 
razloge za svojo odločitev.
Če konferenca predsednikov sprejme 
stališče, da Parlament ne bo predložil 
ugotovitev ali se pridružil postopku pred 
Sodiščem Evropskih skupnosti v zadevi, ki 
se nanaša na sodbo o veljavnosti akta, ki 
sta ga skupaj sprejela Parlament in Svet, 
se zadeva nemudoma predloži 
plenarnemu zasedanju.
Predsednik lahko v nujnih primerih 
sprejme zaščitne ukrepe zaradi 
spoštovanje rokov, ki jih zahteva Sodišče 
Evropskih skupnosti. V tem primeru se 
čim prej izvrši postopek, ki je predviden v 
tem odstavku. 

Or. en
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