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Predlog spremembe 1
Johannes Voggenhuber

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker lizbonska pogodba krepi
institucionalno ravnotežje Evropske unije, 
saj ojači ključne funkcije posameznih 
političnih institucij ter s tem utrdi vlogo 
vsake od njih v institucionalnem okviru, v 
katerem je sodelovanje med institucijami 
bistveni element uspeha integracijskega 
procesa v Uniji;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 2
Costas Botopoulos

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker lahko soobstoj ločenega predsedstva 
Evropskega sveta in Sveta za zunanje 
zadev (ter evro skupine) ter ohranitev 
rotacijskega predsedstva za ostale sestave 
Sveta - čeprav je namen nove pogodbe 
poenostaviti in okrepiti skladnost 
predsedstva Evropskega sveta in Sveta –
zmanjša funkcionalnost Unije,

ker bosta soobstoj ločenega predsedstva 
Evropskega sveta in Sveta za zunanje 
zadev (ter evro skupine) ter ohranitev 
rotacijskega predsedstva za ostale sestave 
Sveta – čeprav je namen nove pogodbe 
poenostaviti in okrepiti skladnost 
predsedstva Evropskega sveta in Sveta –
vsaj na začetku najverjetneje otežila 
delovanje Unije,

Or. el

Predlog spremembe 3
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker je spodbujanje enake zastopanosti 
žensk in moških v postopku odločanja 
mednarodno priznan temeljni pogoj za 
demokracijo in potreben korak k bolj 
demokratični Uniji,

Or. en

Predlog spremembe 4
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker je spodbujanje enake zastopanosti 
žensk in moških v postopku odločanja 
mednarodno priznan temeljni pogoj za 
demokracijo in potreben korak k bolj 
demokratični Uniji,

Or. en

Predlog spremembe 5
Costas Botopoulos

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker se pri sedanjem sedemletnem 
finančnem načrtu včasih zgodi, da 
Evropski parlament in Komisija ves čas 
svojega mandata ne moreta sprejeti nobene 
pomembne politične finančne odločitve in 
sta ujeta v okvir, ki so ga sprejeli njuni 
predhodniki in ki bo v veljavi do konca 
njunega mandata,

ker se pri sedanjem sedemletnem 
finančnem načrtu včasih lahko zgodi, da 
Evropski parlament in Komisija ves čas 
svojega mandata ne moreta sprejeti nobene 
pomembne politične finančne odločitve in 
sta ujeta v okvir, ki so ga sprejeli njuni 
predhodniki in ki bo v veljavi do konca 
njunega mandata, kar pa bi morda lahko 
rešili tako, da bi uporabili možnost, ki jo 
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lizbonska pogodba ponuja za petletni 
finančni načrt, ki bi lahko sovpadel z 
mandatoma Parlamenta in Komisije,

Or. el

Predlog spremembe 6
Richard Corbett

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker lizbonska pogodba uvaja nov in 
celostni pristop k zunanjemu delovanju 
Unije - čeprav s posebnimi mehanizmi pri 
odločanju na področju skupne zunanje in 
varnostne politike – ter vzpostavlja dvojni 
mandat visokega 
predstavnika/podpredsednika, ki se opira 
na posebno zunanjo službo, ki je ključnega 
pomena za delovanje tega novega in 
celostnega pristopa,

J. ker lizbonska pogodba uvaja nov in 
celostni pristop k zunanjemu delovanju 
Unije - čeprav s posebnimi mehanizmi pri 
odločanju na področju skupne zunanje in 
varnostne politike – ter vzpostavlja dvojni 
mandat podpredsednika Komisije 
(visokega predstavnika), ki se opira na 
posebno zunanjo službo, ki je ključnega 
pomena za delovanje tega novega in 
celostnega pristopa,
(Sprememba velja za celo besedilo.)

Or. en

Predlog spremembe 7
Jean-Luc Dehaene

Predlog resolucije
Uvodna izjava L

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker so se v Evropskem svetu, ki se je 
sestal 11. in 12. decembra, dogovorili, da 
bodo v primeru, če bo lizbonska pogodba 
stopila v veljavo do konca leta, uporabili 
možnost, ki jim jo daje ta pogodba, in 
ohranili sestavo Komisije v sedanji obliki -
en član na državo članico,

ker so se v Evropskem svetu, ki se je sestal 
11. in 12. decembra 2008, dogovorili, da 
bodo v primeru, če bo lizbonska pogodba 
stopila v veljavo do konca leta, uporabili 
možnost, ki jim jo daje ta pogodba, in 
ohranili sestavo Komisije v sedanji obliki -
en član na državo članico,
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Or. nl

Predlog spremembe 8
Johannes Voggenhuber

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja institucionalne novosti, ki jih 
vsebuje lizbonska pogodba, saj ustvarja 
pogoje za obnovitev in okrepitev 
institucionalnega ravnotežja znotraj 
Unije, omogoča njenim institucijam bolj 
učinkovito, odprto in demokratično 
delovanje, Uniji pa dopušča doseganje 
boljših rezultatov, ki bolj ustrezajo 
pričakovanjem njenih državljanov, ter 
uresničevanje vloge globalnega akterja na 
mednarodnem prizorišču;

1. pozdravlja institucionalne novosti, ki jih 
vsebuje lizbonska pogodba, saj institucijam
Unije omogočajo bolj učinkovito, odprto 
in demokratično delovanje, Uniji pa 
dopušča doseganje boljših rezultatov, ki 
bolj ustrezajo pričakovanjem njenih 
državljanov, ter uresničevanje vloge 
globalnega akterja na mednarodnem 
prizorišču;

Or. de

Predlog spremembe 9
Bastiaan Belder

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. vendar ugotavlja, da tudi v lizbonski 
pogodbi ostajajo nejasnosti v zvezi z 
institucijami; meni, da je z 
institucionalnega vidika tvegano uvesti 
institucionalne novosti, kot sta 
nerotacijsko predsedstvo Evropskega sveta 
in visoki predstavnik, brez da bi bilo 
natančno jasno, kako bodo te novosti 
delovale in kako bodo vplivale na odnose 
med institucijami; zato obžaluje, da so 
potrebni medinstitucionalni sporazumi za 
področja, ki bi morala biti razjasnjena že 
v sami lizbonski pogodbi;
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Or. nl

Predlog spremembe 10
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. meni, da je uravnoteženost med
spoloma treba spoštovati pri imenovanjih;
vseh treh mest, torej mesta predsednika 
Evropskega sveta, predsednika Komisije 
in visokega predstavnika/podpredsednika, 
ne smejo zasedati predstavniki istega 
spola, politične stranke ali narodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 11
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. meni, da je uravnoteženost med 
spoloma treba spoštovati pri imenovanjih;
vseh treh mest, torej mesta predsednika 
Evropskega sveta, predsednika Komisije 
in visokega predstavnika/podpredsednika, 
ne smejo zasedati predstavniki istega 
spola;

Or. en
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Predlog spremembe 12
Johannes Voggenhuber

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. v zvezi s tem poudarja, kako 
pomembno je, da se zavarujejo nadzorna 
pooblastila poslancev Evropskega 
parlamenta, ki jih imajo s pravico do 
naslovitve vprašanj na Svet in Komisijo in 
upoštevanjem rokov za odgovore na 
zastavljena vprašanja; pričakuje, da ostale 
institucije izrecno priznajo pravico do 
naslovitve vprašanj, in poziva Svet naj jo 
vključi v svoj poslovnik;

Or. de

Predlog spremembe 13
Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembet

9. vztraja, da mora Evropski parlament sam 
izvesti potrebne notranje reforme, da bi 
svojo strukturo, postopke in način dela 
lahko prilagodil novim pristojnostim in 
dodatnim zahtevam pri načrtovanju in 
medinstitucionalnem sodelovanju, ki 
izhajata iz lizbonske pogodbe; z 
zanimanjem pričakuje sklepe delovne 
skupne, zadolžene za parlamentarno 
reformno, in izpostavlja, da njegov 
pristojni odbor pripravlja spremembo 
Poslovnika, da bi ga prilagodili lizbonski 
pogodbi1;

9. vztraja, da mora Evropski parlament sam 
izvesti potrebne notranje reforme, da bi 
svojo strukturo, postopke in način dela 
lahko prilagodil novim pristojnostim in 
dodatnim zahtevam pri načrtovanju in 
medinstitucionalnem sodelovanju, ki 
izhajata iz lizbonske pogodbe1; z 
zanimanjem pričakuje sklepe delovne 
skupne, zadolžene za parlamentarno 
reformno, in izpostavlja, da njegov 
pristojni odbor pripravlja spremembo 
Poslovnika, da bi ga prilagodili lizbonski 
pogodbi2;
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1Osnutek poročila poslanca Richarda Corbetta o 
spremembi Poslovnika Evropskega parlamenta 
glede na predloge delovne skupine za 
parlamentarno reformo v zvezi z delom na 
plenarnih zasedanjih in samoiniciativnimi poročili 
(PE 400.716 v01-00).

1Osnutek poročila poslanca Joja Leinena o novi 
vlogi in pristojnostih Parlamenta pri izvajanju 
lizbonske pogodbe (PE 407.780v02-00).

2Osnutek poročila poslanca Richarda Corbetta o 
spremembi Poslovnika Evropskega parlamenta 
glede na predloge delovne skupine za 
parlamentarno reformo v zvezi z delom na 
plenarnih zasedanjih in samoiniciativnimi poročili 
(PE 400.716 v01-00).

Or. de

Predlog spremembe 14
Richard Corbett

Predlog resolucije
Odstavek 9 – opomba

Predlog resolucije Predlog spremembe
1.Osnutek poročila poslanca Richarda Corbetta o 
spremembi Poslovnika Evropskega parlamenta 
glede na predloge delovne skupine za 
parlamentarno reformo v zvezi z delom na 
plenarnih zasedanjih in samoiniciativnimi poročili 
(PE 400.716 v01-00).

1 Osnutek poročila poslanca Richarda Corbetta o 
splošni reviziji poslovnika Evropskega parlamenta 
(PE 405.935 v03-00).

Or. en

Predlog spremembe 15
Andrzej Wielowieyski

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja novo vlogo Evropskega 
parlamenta pri prenosu pooblastil 
Komisiji in novo vlogo pri nadzoru v zvezi 
z delegiranimi in izvedbenimi akti;

Or. en
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Predlog spremembe 16
Johannes Voggenhuber

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. pozdravlja dejstvo, da daje nova 
pogodba pravico do pobude v zvezi z 
revizijo pogodb tudi Evropskemu 
parlamentu, da priznava njegovo pravico 
do sodelovanja na konvenciji ter da je 
potrebna njegova odobritev, če Evropski 
svet meni, da ni razloga za sklic 
konvencije; meni, da to govori v prid 
priznanju pravice Evropskega parlamenta 
do polnega sodelovanja na medvladni 
konferenci na isti ravni kot Komisija; meni, 
da bi lahko na podlagi izkušenj, 
pridobljenih na prejšnjih dveh medvladnih 
konferencah, z medinstitucionalnim 
dogovorom določili smernice za 
organizacijo medvladnih konferenc v 
prihodnosti, še posebej kar zadeva 
sodelovanje Evropskega parlamenta ter 
vprašanja preglednosti;

10. pozdravlja dejstvo, da daje nova 
pogodba pravico do pobude v zvezi z 
revizijo pogodb tudi Evropskemu 
parlamentu, da priznava njegovo pravico 
do sodelovanja na konvenciji ter da je 
potrebna njegova odobritev, če Evropski 
svet meni, da ni razloga za sklic 
konvencije; meni, da to govori v prid 
priznanju pravice Evropskega parlamenta 
do polnega sodelovanja na medvladni 
konferenci na isti ravni kot Komisija; meni, 
da bi lahko na podlagi izkušenj, 
pridobljenih na prejšnjih dveh medvladnih 
konferencah, z medinstitucionalnim 
dogovorom določili smernice za 
organizacijo medvladnih konferenc v 
prihodnosti, še posebej kar zadeva 
sodelovanje Evropskega parlamenta ter 
vprašanja preglednosti; meni, da bi takšen 
medinstitucionalni dogovor v vsakem 
primeru moral zagotoviti bolj raznoliko 
zastopanje v Evropskem parlamentu kot 
doslej;

Or. de

Predlog spremembe 17
Andrzej Wielowieyski

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. izraža zadovoljstvo, da je Evropski 
parlament dobil večjo vlogo pri nadzoru 
agencij Unije; vseeno poudarja, da je v 
sodelovanju s Svetom treba določiti 
jasnejša pravila za nadziranje, in sicer v 
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obliki medinstitucionalnega sporazuma;

Or. en

Predlog spremembe 18
Andrew Duff

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. je seznanjen s prehodno ureditvijo 
glede sestave Evropskega parlamenta;
opozarja, da bo v primeru, če se bo takšna 
ureditev izvajala v skladu s sklepi z 
zasedanja Evropskega sveta 11. in 12. 
decembra, takšen ukrep potreboval 
politično soglasje Evropskega parlamenta 
ali pa ga bo celo treba predložiti 
Parlamentu v odobritev, če se bo izvajal v 
pravnem okviru, ki zahteva takšno 
odobritev;

11. je seznanjen s prehodno ureditvijo 
glede sestave Evropskega parlamenta, kot 
je bila predstavljena v sklepih z zasedanja 
Evropskega sveta 11. in 12. decembra 
2008; ugotavlja, da odločitev, da se 
ohranijo trije dodatni nemški sedeži do 
leta 2014, pomeni začasno odstopanje od 
določb lizbonske pogodbe, zaradi česar bo 
pred njeno izvedbo potrebna sprememba 
primarnega prava; meni, da bi 18 
poslancev, ki bodo junija 2009 predhodno 
izvoljeni, moralo imeti možnost, da od 
začetka veljave lizbonske pogodbe v 
Evropskem parlamentu sodelujejo kot 
opazovalci; meni pa, da bi vse dolžnosti 
morali prevzeti na dogovorjeni datum in 
sočasno, ko bodo zaključeni vsi potrebni 
nacionalni pravni postopki; opozarja Svet, 
da Evropski parlament pričakuje, da bo v 
skladu s členom 14(2) PEU, kakor je bila 
spremenjena z lizbonsko pogodbo, dobil 
pomembno pravico do pobude in 
odobritve glede njegove sestave, ki jo 
namerava v celoti uveljavljati;

Or. en

Predlog spremembe 19
Jean-Luc Dehaene

Predlog resolucije
Odstavek 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11. je seznanjen s prehodno ureditvijo 
glede sestave Evropskega parlamenta;
opozarja, da bo v primeru, če se bo takšna 
ureditev izvajala v skladu s sklepi z 
zasedanja Evropskega sveta 11. in 12. 
decembra, takšen ukrep potreboval 
politično soglasje Evropskega parlamenta 
ali pa ga bo celo treba predložiti 
Parlamentu v odobritev, če se bo izvajal v 
pravnem okviru, ki zahteva takšno 
odobritev;

11. je seznanjen s prehodno ureditvijo 
glede sestave Evropskega parlamenta;
opozarja, da bo v primeru, če se bo takšna 
ureditev izvajala v skladu s sklepi z 
zasedanja Evropskega sveta 11. in 12. 
decembra 2008, takšen ukrep potreboval 
politično soglasje Evropskega parlamenta 
ali pa ga bo celo treba predložiti 
Parlamentu v odobritev, če se bo izvajal v 
pravnem okviru, ki zahteva takšno 
odobritev;

Or. nl

Predlog spremembe 20
Andrzej Wielowieyski

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. meni tudi, da zaradi tega, ker bo 
Evropski svet postal del institucionalne 
arhitekture, ni treba jasneje določiti samo 
narave njegovih pravic, ampak tudi 
njegovih dolžnosti, vključno z morebitnim 
pravnim nadzorom njegovih ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 21
Andrew Duff

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. pozdravlja oblikovanje stalnega 
daljšega predsedstva Evropskega sveta, ki 

16. pozdravlja oblikovanje stalnega 
daljšega predsedstva Evropskega sveta, ki 
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bo pomagal zagotoviti večjo stalnost in 
skladnost delovanja te institucije in 
posledično delovanja Unije;

bo pomagal zagotoviti večjo stalnost in 
skladnost delovanja te institucije in 
posledično delovanja Unije; poudarja, da 
bi predsednik Evropskega sveta moral biti 
imenovan v čim krajšem času po začetku 
veljavnosti lizbonske pogodbe, da bi 
ohranili povezavo med obdobjem mandata 
novo izvoljenega Parlamenta in mandata 
nove Komisije;

Or. en

Predlog spremembe 22
Costas Botopoulos

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. pozdravlja oblikovanje stalnega 
daljšega predsedstva Evropskega sveta, ki 
bo pomagal zagotoviti večjo stalnost in 
skladnost delovanja te institucije in 
posledično delovanja Unije;

15. pozdravlja oblikovanje stalnega 
daljšega predsedstva Evropskega sveta, ki 
bo pomagal zagotoviti večjo stalnost, 
učinkovitost in skladnost delovanja te 
institucije in posledično delovanja Unije;

Or. el

Predlog spremembe 23
Richard Corbett

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. opominja države članice, da so se vse 
strinjale z zmanjšanjem pomena 
rotacijskega predsedstva Sveta, ki ne bo 
več predsedovalo niti Evropskemu svetu 
niti Svetu za zunanje zadeve;

Or. en
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Predlog spremembe 24
Andrew Duff

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. opozarja, da je treba kljub določbam 
nove pogodbe, da Evropskemu svetu 
pomaga generalni sekretariat Sveta, 
posebne odhodke Evropskega sveta 
razporediti v ločenem delu proračuna. 
Odhodki morajo vključevati posebna 
sredstva za predsednika Evropskega sveta, 
ki mu bo v vsakem primeru moral 
pomagati njegov kabinet. Ta bi moral biti 
oblikovan pod smiselnimi pogoji;

20. opozarja, da je treba kljub določbam 
nove pogodbe, da Evropskemu svetu 
pomaga generalni sekretariat Sveta, 
posebne odhodke Evropskega sveta 
razporediti v ločenem delu proračuna. 
Odhodki morajo vključevati posebna 
sredstva za predsednika Evropskega sveta, 
ki mu bo v vsakem primeru moral 
pomagati njegov kabinet. Ta bi moral biti 
oblikovan pod smiselnimi pogoji;
ugotavlja, da prijateljski dogovor med 
obema vejama zakonodajne oblasti v zvezi 
z obojestranskim vplivom na njune 
proračune za Evropski svet ne bo veljal 
nič bolj kot za Evropsko komisijo, ker je v 
skladu s pogodbo Evropskemu svetu 
izrecno prepovedano izvajanje 
zakonodajne funkcije;

Or. en

Predlog spremembe 25
Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. opozarja, da je treba kljub določbam 
nove pogodbe, da Evropskemu svetu 
pomaga generalni sekretariat Sveta, 
posebne odhodke Evropskega sveta 
razporediti v ločenem delu proračuna. 
Odhodki morajo vključevati posebna 
sredstva za predsednika Evropskega sveta, 

20. opozarja, da je treba kljub določbam 
nove pogodbe, da Evropskemu svetu 
pomaga generalni sekretariat Sveta, 
posebne odhodke Evropskega sveta 
razporediti v ločenem delu proračuna. 
Odhodki morajo vključevati posebna 
sredstva za predsednika Evropskega sveta, 



AM\769560SL.doc 15/34 PE420.191v01-00

SL

ki mu bo v vsakem primeru moral 
pomagati njegov kabinet. Ta bi moral biti 
oblikovan pod smiselnimi pogoji;

ki mu bo moral pomagati njegov kabinet. 
Ta bi moral biti oblikovan pod smiselnimi 
pogoji;

Or. de

Predlog spremembe 26
Johannes Voggenhuber

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se 
Komisija nagiba k preoblikovanju v 
nekakšnega upravljavca za Svet; poziva 
Svet, naj neodvisnost Komisije spoštuje 
kot temeljni element institucionalnega 
ravnovesja;

Or. de

Predlog spremembe 27
Richard Corbett

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. v zvezi s tem meni, da morajo biti 
vodje držav in vlad - še zlasti predsednik 
vlade/vodja države članice, ki predseduje 
Svetu - tesno povezani z delom Sveta za 
splošne zadeve, in sicer neposredno ali 
prek pooblaščenega ministra, da bi 
zagotovili ustrezno delovanje Sveta za 
splošne zadeve kot organa, odgovornega za 
usklajevanje različnih sestav Sveta in za 
odločanje v zvezi s prednostnimi nalogami 
ter reševanjem sporov, kar se sedaj 
prepogosto preloži na Evropski svet;

25. v zvezi s tem meni, da bo predsednik 
vlade/vodja države članice, ki predseduje 
Svetu, morda moral predsedovati osebno 
in zagotoviti ustrezno delovanje Sveta za 
splošne zadeve kot organa, odgovornega za 
usklajevanje različnih sestav Sveta in za 
odločanje v zvezi s prednostnimi nalogami 
ter reševanjem sporov, kar se sedaj 
prepogosto preloži na Evropski svet;

Or. en
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Predlog spremembe 28
Costas Botopoulos

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. priznava nevarnost sesutja sistema 
usklajevanja med različnimi sestavami 
Sveta zaradi novega sistema predsedstev in 
v izogib temu poudarja pomen „novih” 
stalnih 18 - mesečnih trojk (skupine treh 
predsedstev), ki bi si razdelile 
predsedovanje posameznim sestavam Sveta 
(z izjemo Sveta za zunanje zadeve in evro 
skupine) in Coreperju, da bi zagotovili 
skladnost in stalnost delovanja Sveta kot 
celote ter medinstitucionalno sodelovanje, 
ki je potrebno za nemoteno delovanje 
zakonodajnih in proračunskih postopkov v 
skupnem odločanju z Evropskim 
parlamentom;

25. priznava možnost velikih težav pri 
usklajevanju med različnimi sestavami 
Sveta zaradi novega sistema predsedstev in 
v izogib temu poudarja pomen „novih” 
stalnih 18-mesečnih trojk (skupine treh 
predsedstev), ki bi si razdelile 
predsedovanje posameznim sestavam Sveta 
(z izjemo Sveta za zunanje zadeve in evro 
skupine) in Coreperju, da bi zagotovili 
skladnost in stalnost delovanja Sveta kot 
celote ter medinstitucionalno sodelovanje, 
ki je potrebno za nemoteno delovanje 
zakonodajnih in proračunskih postopkov v 
skupnem odločanju z Evropskim 
parlamentom;

Or. el

Predlog spremembe 29
Andrew Duff

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. meni, da je pri trojkah nujno potrebno 
razviti tesno in stalno sodelovanje ves čas 
skupnega mandata; poudarja pomen, ki ga 
ima skupni program posamezne 18 -
mesečne trojke za delovanje Unije, kot je 
podrobneje pojasnjeno v 51. odstavku te 
resolucije; poziva trojke, naj svoj skupni 
program Parlamentu predstavijo na 
plenarnem zasedanju ob začetku svojega 
mandata;

27. meni, da je pri trojkah nujno potrebno 
razviti tesno in stalno sodelovanje ves čas 
skupnega mandata; poudarja pomen, ki ga 
ima skupni program posamezne 18-
mesečne trojke za delovanje Unije, kot je 
podrobneje pojasnjeno v 51. odstavku te 
resolucije; poziva trojke, naj svoj skupni 
program Parlamentu predstavijo na 
plenarnem zasedanju ob začetku svojega 
mandata; ugotavlja, da nova ureditev 
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pomeni, da bi program timskega 
predsedovanja moral biti operativnega 
značaja in zato ne bi smel vplivati na 
politično načrtovanje dela Unije, ki bo 
podrejeno novim demokratičnim 
postopkom (še manj pa sme postati 
priložnost, da bi tri sodelujoče vlade 
napihnile svoj nacionalni ego);

Or. en

Predlog spremembe 30
Richard Corbett

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. meni, da je pri trojkah nujno potrebno 
razviti tesno in stalno sodelovanje ves čas 
skupnega mandata; poudarja pomen, ki ga 
ima skupni program posamezne 18 -
mesečne trojke za delovanje Unije, kot je 
podrobneje pojasnjeno v 51. odstavku te 
resolucije; poziva trojke, naj svoj skupni 
program Parlamentu predstavijo na 
plenarnem zasedanju ob začetku svojega 
mandata;

27. meni, da je pri trojkah nujno potrebno 
razviti tesno in stalno sodelovanje ves čas 
skupnega mandata; poudarja pomen, ki ga 
ima skupni program posamezne 18-
mesečne trojke za delovanje Unije, kot je 
podrobneje pojasnjeno v 51. odstavku te 
resolucije; poziva trojke, naj predloge o 
časovnem razporedu zakonodajnih
posvetovanj Parlamentu predstavijo na 
plenarnem zasedanju ob začetku svojega 
mandata;

Or. en

Predlog spremembe 31
Richard Corbett

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. prav tako poudarja, da mora biti 
predsednik vlade/vodja države članice, ki 
predseduje Svetu, privilegiran sogovornik 

29. prav tako poudarja, da mora biti 
predsednik vlade/vodja države članice, ki 
predseduje Svetu, privilegiran sogovornik 



PE420.191v01-00 18/34 AM\769560SL.doc

SL

Evropskega parlamenta v zvezi z 
dejavnostjo predsedstva; meni, da bi moral 
biti povabljen na plenarno zasedanje 
Parlamenta, na katerem bi predstavil 
program dejavnosti predsedstva ter razvoj 
in rezultate, ki so bili zabeleženi v 
šestmesečnem mandatu, v razpravi pa bi 
moral predstaviti tudi druga pomembna 
politična vprašanja, ki so se pojavila v času 
predsedstva;

Evropskega parlamenta v zvezi z 
dejavnostjo predsedstva; meni, da bi moral 
biti povabljen, da nagovori parlamentarne 
odbore, predstaviti pa bi moral tudi druga 
pomembna politična vprašanja, ki so se 
pojavila v času predsedstva

Or. en

Predlog spremembe 32
Richard Corbett

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29a. vseeno meni, da ne bo več primerno, 
da bi rotacijsko predsedstvo Sveta 
Parlamentu predstavilo „program“, saj bo 
ta oseba predsedovala drugi zakonodajni 
veji in ne bo izvajala izvršilnih funkcij;

Or. en

Predlog spremembe 33
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 32 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

32a. ugotavlja, da sedanji kolegij 
komisarjev neustrezno odraža načelo 
uravnoteženosti med spoloma; poudarja, 
da je le 9 od sedanjih 27 evropskih 
komisarjev žensk; poziva države članice, 
naj pri izbiri svojih kandidatov za 
komisarje upoštevajo tako moške kot 
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ženske;

Or. en

Predlog spremembe 34
Bastiaan Belder

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poudarja, da bo izvolitev predsednika 
Komisije v Evropskem parlamentu na 
predlog Evropskega sveta spremenila 
značaj njegovega imenovanja;

33. poudarja, da izvolitev predsednika 
Komisije v Evropskem parlamentu na 
predlog Evropskega sveta ne bo znatno
spremenila značaja njegovega imenovanja;
poudarja, da v skladu s pogodbo iz Nice in 
lizbonsko pogodbo imenovanje zadeva 
ravno Evropski svet; zato opozarja, da je 
izvolitev predsednika Komisije v 
Evropskem parlamentu predvsem 
zaznavna razlika v primerjavi z veljavnim 
postopkom; zato poudarja, da v lizbonski 
pogodbi ni bila uvedena nobena bistvena 
razlika glede odnosa med Parlamentom in 
Komisijo;

Or. nl

Predlog spremembe 35
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poudarja, da bo izvolitev predsednika 
Komisije v Evropskem parlamentu na 
predlog Evropskega sveta spremenila 
značaj njegovega imenovanja;

33. poudarja, da bo izvolitev predsednika 
Komisije v Evropskem parlamentu na 
predlog Evropskega sveta, ki bi moral 
upoštevati načelo uravnoteženosti med 
spoloma, spremenila značaj njegovega 
imenovanja;
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Or. en

Predlog spremembe 36
Costas Botopoulos

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poudarja, da bo izvolitev predsednika 
Komisije v Evropskem parlamentu na 
predlog Evropskega sveta spremenila
značaj njegovega imenovanja;

33. poudarja, da bo izvolitev predsednika 
Komisije v Evropskem parlamentu na 
predlog Evropskega sveta njegovemu 
imenovanju dala poudarjen politični
značaj;

Or. el

Predlog spremembe 37
Richard Corbett

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. meni, da bi moral Evropski svet dati 
svojemu predsedniku pooblastila, da (sam 
ali z delegacijo) vodi posvetovanja, da se 
posvetuje s predsednikom Evropskega 
parlamenta o organizaciji potrebnih srečanj 
z voditelji vseh političnih skupin 
Evropskega parlamenta, ki bi jih po 
možnosti spremljali voditelji (ali 
delegacija) evropskih političnih skupin, in 
da nato o tem poroča Evropskemu svetu;

38. meni, da bi moral Evropski svet dati 
svojemu predsedniku pooblastila, da (sam 
ali z delegacijo) vodi posvetovanja, da se 
posvetuje s predsednikom Evropskega 
parlamenta o organizaciji potrebnih srečanj 
z voditelji vseh političnih skupin 
Evropskega parlamenta, ki bi jih po 
možnosti spremljali voditelji (ali 
delegacija) evropskih političnih strank, in 
da nato o tem poroča Evropskemu svetu;

Or. en



AM\769560SL.doc 21/34 PE420.191v01-00

SL

Predlog spremembe 38
Bastiaan Belder

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

meni, da bi bilo treba v skladu z 
deklaracijo št. 6, ki je priložena omenjeni 
sklepni listini, pri izbiri oseb, ki se jih 
predlaga za predsednika Evropskega sveta, 
predsednika komisije in visokega 
predstavnika upoštevati geografsko in 
demografsko raznolikost Unije in njenih 
držav članic;

39. meni, da bi bilo treba v skladu z 
deklaracijo št. 6, ki je priložena omenjeni 
sklepni listini, pri izbiri oseb, ki se jih 
predlaga za predsednika Evropskega sveta, 
predsednika komisije in visokega 
predstavnika najprej upoštevati 
usposobljenost kandidatov; poleg tega 
ugotavlja, da je treba upoštevati še
geografsko in demografsko raznolikost 
Unije in njenih držav članic;

Or. nl

Predlog spremembe 39
Costas Botopoulos

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. meni, da bi moral postopek imenovanj 
v tem kontekstu idealno potekati po 
volitvah v Evropski parlament, da bi se 
upošteval volilni izid, ki bo imel 
pomembno vlogo pri izbiri predsednika 
Komisije; opozarja, da bo zahtevano 
ravnotežje mogoče zagotoviti šele po 
njegovi izvolitvi;

41. meni, da bi moral postopek imenovanj 
v tem kontekstu potekati po volitvah v 
Evropski parlament, da bi se upošteval 
volilni izid, ki bo imel prvobitno vlogo pri 
izbiri predsednika Komisije; opozarja, da 
bo zahtevano ravnotežje mogoče zagotoviti 
šele po njegovi izvolitvi;

Or. el
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Predlog spremembe 40
Richard Corbett

Predlog resolucije
Odstavek 42 – alinea 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

– 5. in 6. teden po volitvah: stiki med 
kandidatom za predsednika Komisije in 
političnimi skupinami; predstavitev
kandidata v Evropskem parlamentu; 
glasovanje o kandidatu za predsednika 
Komisije v Evropskem parlamentu;

– 5. in 6. teden po volitvah: stiki med 
kandidatom za predsednika Komisije in 
političnimi skupinami; izjave kandidata in
predstavitev njegovih političnih smernic v 
Evropskem parlamentu; glasovanje o 
kandidatu za predsednika Komisije v 
Evropskem parlamentu;

Or. en

Predlog spremembe 41
Richard Corbett

Predlog resolucije
Odstavek 42 – alinea 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

– oktober: Evropski parlament glasuje o 
celotnemu kolegiju (vključno z visokim 
predstavnikom/podpredsednikom);
Evropski svet potrdi novo Komisijo; nova 
Komisija začne opravljati svoje naloge;

– oktober: predstavitev kolegija 
komisarjev in njihovega programa v 
Evropskem parlamentu; glasovanje o 
celotnemu kolegiju (vključno z visokim 
predstavnikom/podpredsednikom);
Evropski svet potrdi novo Komisijo; nova 
Komisija začne opravljati svoje naloge;

Or. en

Predlog spremembe 42
Andrew Duff

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. meni, da bi moral Evropski svet, če bo meni, da bi moral Evropski svet, če bo 
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začel postopek za imenovanje predsednika 
nove Komisije takoj po evropskih volitvah
junija 20091, ustrezno upoštevati časovni 
okvir, potreben za neformalni zaključek 
postopka posvetovanja, kot predvideva 
lizbonska pogodba; meni, da bi bil 
predsednik Komisije, ki bi ga potrdil 
Evropski parlament skladno s postopkom
iz Nice, lahko nato izvoljen v skladu z 
lizbonsko pogodbo, če bi ta začela veljati, 
ne da bi bilo treba ponoviti celotnega 
postopka imenovanja;

začel postopek za imenovanje predsednika 
nove Komisije po evropskih volitvah junija 
20091, ustrezno upoštevati časovni okvir, 
potreben za neformalni zaključek postopka 
političnega posvetovanja z novoizvoljenimi
predstavniki političnih skupin, kot 
predvideva lizbonska pogodba; zato meni, 
da bi novega predsednika Komisije na 
začetku julija Evropski svet samo 
imenoval, nato pa bi ga z navadno večino
potrdil Evropski parlament skladno z 
določbami pogodbe iz Nice,

Or. en

Predlog spremembe 43
Jean-Luc Dehaene

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. meni, da bi moral Evropski svet, če bo 
začel postopek za imenovanje predsednika 
nove Komisije takoj po evropskih volitvah 
junija 20091, ustrezno upoštevati časovni 
okvir, potreben za neformalni zaključek 
postopka posvetovanja, kot predvideva 
lizbonska pogodba; meni, da bi bil 
predsednik Komisije, ki bi ga potrdil 
Evropski parlament skladno s postopkom 
iz Nice, lahko nato izvoljen v skladu z 
lizbonsko pogodbo, če bi ta začela veljati, 
ne da bi bilo treba ponoviti celotnega 
postopka imenovanja;

45. meni, da bi moral Evropski svet, če bo 
začel postopek za imenovanje predsednika 
nove Komisije takoj po evropskih volitvah 
junija 20092, ustrezno upoštevati časovni 
okvir, potreben za neformalni zaključek 
postopka posvetovanja, kot predvideva 
lizbonska pogodba; meni, da bi bila pod 
temi pogoji vsebina novih posebnih 
pravic, ki izhajajo iz pogodbe, v celoti 
spoštovana, Evropski parlament pa bi 
lahko nadaljeval z odobritvijo imenovanja 
predsednika Komisije;

Or. en

                                               
1 V skladu z navedbami v izjavi o imenovanju nove Komisije, sprejeti 11. in 12. decembra 2008.
2 V skladu z navedbami v izjavi o imenovanju nove Komisije, sprejeti 11. in 12. decembra 2008.



PE420.191v01-00 24/34 AM\769560SL.doc

SL

Predlog spremembe 44
Andrew Duff

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. glede imenovanja novega kolegija 
poudarja, da bi bilo treba postopek v 
vsakem primeru začeti šele takrat, ko bo 
znan izid novega referenduma na Irskem;
opozarja, da bi se institucije v tem primeru 
popolnoma zavedale prihodnjega pravnega 
okvira, v katerem bi Komisija izvajala svoj 
mandat, in bi lahko ustrezno upoštevale 
vsaka svoje pristojnosti v postopku, pa tudi 
sestavo, strukturo in pristojnosti nove 
Komisije; v primeru pozitivnega izida 
referenduma, bi moral Evropski parlament 
uradno potrditi novi kolegij šele po začetku 
veljavnosti lizbonske pogodbe in izvolitvi 
predsednika Komisije;

46. glede imenovanja novega kolegija 
poudarja, da bi bilo treba postopek v 
vsakem primeru začeti šele takrat, ko bo 
znan izid novega referenduma na Irskem;
opozarja, da bi se institucije v tem primeru 
popolnoma zavedale prihodnjega pravnega 
okvira, v katerem bi Komisija izvajala svoj 
mandat, in bi lahko ustrezno upoštevale 
vsaka svoje pristojnosti v postopku, pa tudi 
sestavo, strukturo in pristojnosti nove 
Komisije; v primeru pozitivnega izida 
referenduma, bi moral Evropski parlament 
uradno potrditi novi kolegij, vključno s 
predsednikom in 
podpredsednikom/visokim predstavnikom,
šele po začetku veljavnosti lizbonske 
pogodbe;

Or. en

Predlog spremembe 45
Jean-Luc Dehaene

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. glede imenovanja novega kolegija 
poudarja, da bi bilo treba postopek v 
vsakem primeru začeti šele takrat, ko bo 
znan izid novega referenduma na Irskem;
opozarja, da bi se institucije v tem primeru 
popolnoma zavedale prihodnjega pravnega 
okvira, v katerem bi Komisija izvajala svoj 
mandat, in bi lahko ustrezno upoštevale
vsaka svoje pristojnosti v postopku, pa tudi 
sestavo, strukturo in pristojnosti nove 

46. glede imenovanja novega kolegija 
poudarja, da bi bilo treba postopek v 
vsakem primeru začeti šele takrat, ko bo 
znan izid novega referenduma na Irskem;
opozarja, da bi se institucije v tem primeru 
popolnoma zavedale prihodnjega pravnega 
okvira, v katerem bi Komisija izvajala svoj 
mandat, in bi lahko ustrezno upoštevale 
vsaka svoje pristojnosti v postopku, pa tudi 
sestavo, strukturo in pristojnosti nove 
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Komisije; v primeru pozitivnega izida 
referenduma, bi moral Evropski parlament 
uradno potrditi novi kolegij šele po začetku 
veljavnosti lizbonske pogodbe in izvolitvi 
predsednika Komisije;

Komisije; v primeru pozitivnega izida 
referenduma, bi moral Evropski parlament 
uradno potrditi novi kolegij šele po začetku 
veljavnosti lizbonske pogodbe;

Or. en

Predlog spremembe 46
Costas Botopoulos

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. meni, da bi bilo treba zaradi prehoda na 
sistem petletnega finančnega in političnega 
načrtovanja do leta 2015 podaljšati sedanji 
finančni okvir iz medinstitucionalnega 
sporazuma o proračunski disciplini in 
dobrem finančnem poslovodenju, naslednji 
finančni okvir pa bi začel veljati v začetku 
leta 2016;

50. meni, da bi bilo treba zaradi prehoda na 
sistem petletnega finančnega in političnega 
načrtovanja do leta 2016 podaljšati sedanji 
finančni okvir iz medinstitucionalnega 
sporazuma o proračunski disciplini in 
dobrem finančnem poslovodenju1, 
naslednji finančni okvir pa bi začel veljati 
v začetku leta 20172;

Or. el

Predlog spremembe 47
Richard Corbett

Predlog resolucije
Odstavek 51 – alinea 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

– Svet za splošne zadeve v dialogu z – Svet za splošne zadeve v dialogu z 

                                               
1 Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o 
proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (UL C 139, 14.6.2006, str. 1). Sporazum, kakor je bil 
nazadnje spremenjen s sklepom 2008/371/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2008 (UL L 128, 
16.5.2008, str. 8)
2 V skladu s poročilom poslanca Reimerja Bögeja o vmesnem pregledu finančnega okvira 2007 – 2013 
(INI/2008/2055) in poročilom poslanke Catherine Guy-Quint o finančnih vidikih lizbonske pogodbe 
(INI/2008/2054).
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Evropskim parlamentom sprejel operativni 
načrt dejavnosti vsake skupine treh 
predsedstev za celotno 18 - mesečno
obdobje njihovega mandata, kar bo služilo 
kot okvir za posamezne operativne 
programe vsakega predsedstva za 
šestmesečni čas njihovega delovanja;

Evropskim parlamentom sprejel operativni 
časovni razpored dejavnosti vsake skupine 
treh predsedstev za celotno 18-mesečno
obdobje njihovega mandata, kar bo služilo 
kot okvir za posamezne operativne časovne 
razporede vsakega predsedstva za 
šestmesečni čas njihovega delovanja;

Or. en

Predlog spremembe 48
Bastiaan Belder

Predlog resolucije
Odstavek 51 – alinea 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– Evropski parlament bi se moral 
posvetovati z drugimi institucijami, da bi 
dosegli sporazume o tem, v kakšnem 
obsegu in kolikšni meri ga je na plenarnih 
zasedanjih treba obveščati o različnih 
programih;

Or. nl

Predlog spremembe 49
Bastiaan Belder

Predlog resolucije
Odstavek 52

Predlog resolucije Predlog spremembe

52. poudarja pomen nove razsežnosti, ki jo 
lizbonska pogodba prinaša celotnemu 
zunanjepolitičnemu delovanju Unije, tudi 
skupni zunanji in varnostni politiki, saj bo
skupaj s pravno osebnostjo Unije in 
institucionalnimi novostmi na tem 
področju (še zlasti z oblikovanjem 
dvojnega mandata visokega predstavnika 
in Evropske službe za zunanjepolitično 

52. poudarja nejasnost glede nove 
razsežnosti, ki jo lizbonska pogodba 
prinaša celotnemu zunanjepolitičnemu 
delovanju Unije, tudi skupni zunanji in 
varnostni politiki, ki naj bi skupaj s pravno 
osebnostjo Unije in institucionalnimi 
novostmi na tem področju (še zlasti z 
oblikovanjem dvojnega mandata visokega 
predstavnika in Evropske službe za 
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delovanje) lahko odločilno pripomogla k 
skladnosti in učinkovitosti ukrepov Unije 
na tem področju ter povečala vidnost 
njene vloge na svetovni ravni;

zunanjepolitično delovanje) omogočila 
večjo skladnost zunanjepolitičnega 
delovanja Unije; ugotavlja, da bo 
učinkovitost zunanjepolitičnega delovanja 
v precejšnji meri odvisna od imenovanih 
nosilcev funkcij, kar pa ni trdna podlaga, 
da bi nad takimi novostmi že zdaj izražali 
zadovoljstvo;

Or. nl

Predlog spremembe 50
Costas Botopoulos

Predlog resolucije
Odstavek 52

Predlog resolucije Predlog spremembe

52. poudarja pomen nove razsežnosti, ki jo 
lizbonska pogodba prinaša celotnemu 
zunanjepolitičnemu delovanju Unije, tudi 
skupni zunanji in varnostni politiki, saj bo 
skupaj s pravno osebnostjo Unije in 
institucionalnimi novostmi na tem 
področju (še zlasti z oblikovanjem 
dvojnega mandata visokega predstavnika 
in Evropske službe za zunanjepolitično 
delovanje) lahko odločilno pripomogla k 
skladnosti in učinkovitosti ukrepov Unije 
na tem področju ter povečala vidnost njene 
vloge na svetovni ravni;

52. poudarja pomen nove razsežnosti, ki jo 
lizbonska pogodba prinaša celotnemu 
zunanjepolitičnemu delovanju Unije, tudi 
skupni zunanji in varnostni politiki, saj bo 
skupaj s pravno osebnostjo Unije in 
institucionalnimi novostmi na tem 
področju (še zlasti z oblikovanjem 
dvojnega mandata visokega predstavnika 
in Evropske službe za zunanjepolitično 
delovanje) lahko odločilno pripomogla k 
skladnosti in učinkovitosti ukrepov Unije 
na tem področju ter znatno povečala 
vidnost njene vloge na svetovni ravni;

Or. el

Predlog spremembe 51
Bastiaan Belder

Predlog resolucije
Odstavek 54

Predlog resolucije Predlog spremembe

54. meni, da je oblikovanje dvojnega 54. oblikovanja dvojnega mandata 
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mandata visokega 
predstavnika/podpredsednika bistven 
korak za zagotovitev skladnosti in 
prepoznavnosti celotnega 
zunanjepolitičnega delovanja Unije;

visokega predstavnika/podpredsednika ne 
dojema samodejno kot jamstvo za boljšo
prepoznavnost celotnega 
zunanjepolitičnega delovanja Unije; zlasti 
je zaskrbljen zaradi prikritega navzkrižja 
pristojnosti med Evropskim svetom, 
Svetom za zunanje zadeve in Komisijo;
ugotavlja, da Evropski parlament s 
ponavljajočim zagovarjanjem, da mora 
zunanja politika Unije biti v osnovi v 
pristojnosti Komisije, prispeva k temu 
prikritemu navzkrižju pristojnosti; je 
prepričan, da bo takšno stališče 
Parlamenta pomenilo velik pritisk za 
visokega predstavnika;

Or. nl

Predlog spremembe 52
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 54

Predlog resolucije Predlog spremembe

54. meni, da je oblikovanje dvojnega 
mandata visokega 
predstavnika/podpredsednika bistven korak 
za zagotovitev skladnosti in 
prepoznavnosti celotnega 
zunanjepolitičnega delovanja Unije;

54. meni, da je oblikovanje dvojnega 
mandata visokega 
predstavnika/podpredsednika bistven korak 
za zagotovitev skladnosti in 
prepoznavnosti celotnega 
zunanjepolitičnega delovanja Unije;
imenovani visoki 
predstavnik/podpredsednik bi moral 
odražati tudi raznolikost Unije;

Or. en

Predlog spremembe 53
Costas Botopoulos

Predlog resolucije
Odstavek 54
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Predlog resolucije Predlog spremembe

54. meni, da je oblikovanje dvojnega 
mandata visokega 
predstavnika/podpredsednika bistven korak 
za zagotovitev skladnosti in 
prepoznavnosti celotnega 
zunanjepolitičnega delovanja Unije;

54. meni, da je oblikovanje dvojnega 
mandata visokega 
predstavnika/podpredsednika bistven korak 
za zagotovitev skladnosti, učinkovitosti in 
prepoznavnosti celotnega 
zunanjepolitičnega delovanja Unije;

Or. el

Predlog spremembe 54
Bastiaan Belder

Predlog resolucije
Odstavek 56

Predlog resolucije Predlog spremembe

56. poudarja, da bo Evropska služba za 
zunanjepolitično delovanje morala odigrati
eno izmed glavnih vlog pri podpori 
dejavnostim visokega 
predstavnika/podpredsednika ter za dosego 
uspeha novega celostnega pristopa v 
zunanjepolitičnem delovanju Unije;
poudarja, da bo za vzpostavitev nove 
službe potreben uraden predlog visokega 
predstavnika/podpredsednika, kar bo 
mogoče šele po prevzemu njegovih 
dolžnosti, predlog pa lahko sprejme le Svet 
po odobritvi Komisije ter mnenju 
Evropskega parlamenta; izraža svojo 
namero, da bo v celoti izvajal svoje 
proračunske pristojnosti v zvezi z 
oblikovanjem nove službe;

poudarja, da bo Evropska služba za 
zunanjepolitično delovanje morda imela
eno izmed glavnih vlog pri podpori 
dejavnostim visokega 
predstavnika/podpredsednika ter za uspeh
novega celostnega pristopa v 
zunanjepolitičnem delovanju Unije; vendar 
je zaskrbljen, ker sestava osebja te službe 
in njene naloge z vidika pogodbe niso 
jasno dorečene; poziva visokega 
predstavnika/podpredsednika, ki bo 
imenovan, naj te službe za 
zunanjepolitično delovanje ne uporablja 
namesto nacionalnih ambasad v tretjih 
državah; izraža svojo namero, da bo v 
celoti izvajal svoje proračunske pristojnosti 
v zvezi z oblikovanjem nove službe;

Or. nl
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Predlog spremembe 55
Richard Corbett

Predlog resolucije
Odstavek 57

Predlog resolucije Predlog spremembe

57. poudarja, da so naloge visokega 
predstavnika/podpredsednika izjemno 
težavne in bo zanje potrebna velika mera 
usklajevanja z drugimi institucijami, še 
posebej s predsednikom Komisije, 
kateremu bo politično odgovoren za 
področja zunanjepolitičnih odnosov, ki 
sodijo v pristojnost Komisije, s 
predsedstvom Sveta po rotacijskem 
sistemu ter s predsednikom Evropskega 
sveta;

57. (Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Predlog spremembe 56
Costas Botopoulos

Predlog resolucije
Odstavek 58

Predlog resolucije Predlog spremembe

58. poudarja, da bo uresničevanje ciljev, ki 
so pripeljali do vzpostavitve položaja 
visokega predstavnika/podpredsednika, v 
veliki meri odvisno od političnega 
zaupanja med predsednikom Komisije in 
visokim predstavnikom/podpredsednikom 
ter od sposobnosti visokega 
predstavnika/podpredsednika, da uspešno 
sodeluje s predsednikom Evropskega sveta, 
s predsedstvom Sveta po rotacijskem 
sistemu in z ostalimi komisarji, katerih 
delo usklajuje in ki so zadolženi za 
izvajanje nalog, ki sodijo v 
zunanjepolitično dejavnost Unije;

58. poudarja, da bo uresničevanje ciljev, ki 
so pripeljali do vzpostavitve položaja 
visokega predstavnika/podpredsednika, v 
veliki meri odvisno od političnega 
zaupanja med predsednikom Komisije in 
visokim predstavnikom/podpredsednikom 
ter od sposobnosti visokega 
predstavnika/podpredsednika, da uspešno 
sodeluje s predsednikom Evropskega sveta, 
s predsedstvom Sveta po rotacijskem 
sistemu in z ostalimi komisarji, katerih 
delo usklajuje in ki so zadolženi za 
izvajanje nalog, ki sodijo v 
zunanjepolitično dejavnost Unije; zato 
opozarja, da je pri izbiri posameznikov za 
imenovanje na mesti predsednika 
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Komisije in visokega 
predstavnika/podpredsednika treba 
upoštevati predvsem to, da osebi ustrezata 
merilom glede njune zmožnosti, da 
sodelujeta in vzpostavita medsebojno 
zaupanje na osebni in politični ravni;

Or. el

Predlog spremembe 57
Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 59

Predlog resolucije Predlog spremembe

59. poziva Komisijo in visokega 
predstavnika/podpredsednika, naj v polni 
meri izkoristita možnosti, ki jih ponujajo 
skupne pobude na področju zunanjih 
odnosov, da bi spodbudili povezovanje 
posameznih področij delovanja Unije na 
zunanjepolitični ravni in povečali 
možnosti, da Svet sprejme te pobude v 
zvezi s skupno zunanjo in varnostno 
politiko;

59. poziva Komisijo in visokega 
predstavnika/podpredsednika, naj v polni 
meri izkoristita možnosti, ki jih ponujajo 
skupne pobude na področju zunanjih 
odnosov, da bi spodbudili povezovanje 
posameznih področij delovanja Unije na 
zunanjepolitični ravni in povečali 
možnosti, da Svet sprejme te pobude v 
zvezi s skupno zunanjo in varnostno 
politiko; v zvezi s tem opozarja, da je 
potreben parlamentarni nadzor nad 
ukrepi s področja zunanje in varnostne 
politike;

Or. de

Predlog spremembe 58
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog resolucije
Odstavek 60 – alinea 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

– visoki predstavnik/podpredsednik mora 
predlagati imenovanje posebnih 
predstavnikov z jasnim mandatom, 
opredeljenim v skladu s členom 33 

– visoki predstavnik/podpredsednik mora 
ob upoštevanju enake zastopanosti žensk 
in moških predlagati imenovanje posebnih 
predstavnikov z jasnim mandatom, 
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Pogodbe o Evropski uniji, ki bi mu 
pomagali na posebnih področjih, ki sodijo 
med njegove pristojnosti v zadevah skupne 
zunanje in varnostne politike (posebne 
predstavnike, ki bi jih imenoval Svet, mora 
zaslišati tudi Evropski parlament, kateremu 
morajo tudi redno poročati o svojih 
dejavnostih);

opredeljenim v skladu s členom 33 
Pogodbe o Evropski uniji, ki bi mu 
pomagali na posebnih področjih, ki sodijo 
med njegove pristojnosti v zadevah skupne 
zunanje in varnostne politike (posebne 
predstavnike, ki bi jih imenoval Svet, mora 
zaslišati tudi Evropski parlament, kateremu 
morajo tudi redno poročati o svojih 
dejavnostih);

Or. en

Predlog spremembe 59
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 60 – alinea 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

– visoki predstavnik/podpredsednik mora 
predlagati imenovanje posebnih 
predstavnikov z jasnim mandatom, 
opredeljenim v skladu s členom 33 
Pogodbe o Evropski uniji, ki bi mu 
pomagali na posebnih področjih, ki sodijo 
med njegove pristojnosti v zadevah skupne 
zunanje in varnostne politike (posebne 
predstavnike, ki bi jih imenoval Svet, mora 
zaslišati tudi Evropski parlament, kateremu 
morajo tudi redno poročati o svojih 
dejavnostih);

– visoki predstavnik/podpredsednik mora 
ob upoštevanju enake zastopanosti žensk 
in moških predlagati imenovanje posebnih 
predstavnikov z jasnim mandatom, 
opredeljenim v skladu s členom 33 
Pogodbe o Evropski uniji, ki bi mu 
pomagali na posebnih področjih, ki sodijo 
med njegove pristojnosti v zadevah skupne 
zunanje in varnostne politike (posebne 
predstavnike, ki bi jih imenoval Svet, mora 
zaslišati tudi Evropski parlament, kateremu 
morajo tudi redno poročati o svojih 
dejavnostih);

Or. en

Predlog spremembe 60
Richard Corbett

Predlog resolucije
Odstavek 60 – alinea 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– kadar se visoki 
predstavnik/podpredsednik ne more 
udeležiti mednarodnih srečanj ali 
dogodkov na ministrski ravni s področja 
skupne zunanje in varnostne politike, ga na 
njegovo prošnjo nadomesti zunanji 
minister države članice, ki takrat 
predseduje Svetu, ali posebni predstavnik, 
ki je pristojen za vprašanja, katerim je 
namenjeno srečanje/dogodek;

– kadar se visoki 
predstavnik/podpredsednik ne more 
udeležiti mednarodnih srečanj ali 
dogodkov na ministrski ravni s področja 
skupne zunanje in varnostne politike, ga na 
njegovo prošnjo nadomesti zunanji 
minister države članice, ki takrat 
predseduje Svetu, drug komisar ali 
posebni predstavnik, ki je pristojen za 
vprašanja, katerim je namenjeno 
srečanje/dogodek;

Or. en

Predlog spremembe 61
Bastiaan Belder

Predlog resolucije
Odstavek 61 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

61a. ugotavlja, da bi omenjene smernice 
lahko pomagale pri razdelitvi nalog med 
predsednikom Evropskega sveta, 
predsednikom Komisije in visokim 
predstavnikom/podpredesnikom; znova 
poudarja, da bi dvojna funkcija visokega 
predstavnika/podpredsednika pomenila 
tveganje, da bi ta oseba delovala predvsem 
kot posrednik, vendar bi na politični ravni 
imela le drugotno vlogo v primerjavi s 
predsednikom Evropskega sveta in 
predsednikom Komisije; je zaskrbljen, da 
bo visoki predstavnik/podpredsednik v še 
večji meri naletel na enake težave, s 
katerimi se sooča sedanji visoki 
predstavnik; ugotavlja, da se je Evropska 
unija znova odločila, da neobstoj resnične 
skupne zunanje in varnostne politike 
prikrije z ustvarjanjem novih mest;

Or. nl
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Predlog spremembe 62
Richard Corbett

Predlog resolucije
Odstavek 62

Predlog resolucije Predlog spremembe

62. meni, da je v določenih primerih prav 
tako možno, da je k opravljanju nalog 
zunanjega zastopanja Unije, v dogovoru s 
predsednikom Evropskega sveta in 
visokim predstavnikom/podpredsednikom
pozvan tudi predsednik Sveta, še posebej
predsednik Sveta za splošne zadeve 
(predvsem predsednik vlade države 
članice, ki predseduje Svetu), ali pa tudi
predsednik sektorske sestave Sveta;

62. meni, da ne bo več zaželeno, da je k 
opravljanju nalog zunanjega zastopanja 
Unije pozvan predsednik Sveta za splošne 
zadeve (predvsem predsednik vlade države 
članice, ki predseduje Svetu) ali predsednik 
sektorske sestave Sveta;

Or. en

Predlog spremembe 63
Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 63

Predlog resolucije Predlog spremembe

63. poudarja pomen usklajevanja in 
sodelovanja med posameznimi stranmi, 
odgovornimi za različne naloge zastopanja 
Unije navzven, da bi zagotovili skladnost 
in prepoznavnost Unije na mednarodni 
ravni;

63. poudarja pomen usklajevanja in 
sodelovanja med posameznimi stranmi, 
odgovornimi za različne naloge zastopanja 
Unije navzven, da bi se izognili navzkrižju 
pristojnosti in zagotovili skladnost in 
prepoznavnost Unije na mednarodni ravni;

Or. de
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