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Predlog spremembe 85
Hanne Dahl

Poslovnik Parlamenta
Horizontalni predlog spremembe

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Horizontalni predlog spremembe, ki ne 
vključuje pravil, povezanih z lizbonsko 
pogodbo pred zaključkom njenega 
postopka ratifikacije

Or. en

Obrazložitev

Takšna pravila so lahko sprejeta, ko in če bo zaključen proces ratifikacije lizbonske pogodbe.
Ne glede na morebitno pripravljalno delo in razprave v odboru bo imel novi parlament dovolj 
časa, da delo obnovi in dokonča v času od zaključka ratifikacije do morebitnega datuma 
začetka veljavnosti nove pogodbe.

Predlog spremembe 86
Hanne Dahl

Poslovnik Parlamenta
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Parlament lahko določi pravila 
preglednosti finančnih interesov poslancev, 
ki so priložena temu poslovniku.

1. Parlament določi pravila preglednosti 
finančnih interesov poslancev, ki so 
priložena temu poslovniku1.

Or. en

Obrazložitev

Priloga že obstaja, zato lahko Parlament dokaže, kako zelo je zavezan zagotavljanju 
preglednosti. V skladu s to zavezo bi morala priloga omenjati, da so ustne informacije, ki jih 
poslanec poda v zvezi s finančnim interesom, zabeležene v zapisniku, kot to sedaj že velja za 
govore na plenarnem zasedanju.
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Predlog spremembe 87
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 10 a – odstavek 1 (novo)
Člen 10 a – odstavek 2 (novo) (*)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 10 a
Opazovalci

1. Ob podpisu pogodbe o pristopu države k 
Evropski uniji lahko predsednik po 
prejetju soglasja konference predsednikov 
parlament države pristopnice povabi, da 
med svojimi poslanci imenuje toliko 
opazovalcev, kolikor je število sedežev, 
namenjenih tej državi v Evropskem 
parlamentu.
Opazovalci se že pred začetkom 
veljavnosti pristopne pogodbe udeležujejo 
parlamentarnih postopkov in imajo 
pravico do govorov v odborih in političnih 
skupinah. Nimajo pa pravice glasovati ali 
kandidirati za položaje v Parlamentu.
Njihovo delovanje nima pravnega učinka 
na parlamentarne postopke.
Obravnavani so na enak način kot vsi 
drugi poslanci, kar zadeva uporabo 
zmogljivosti Parlamenta in povračilo 
stroškov, nastalih pri njihovem delu kot 
opazovalci.
2. (*) Odstavek 1 se uporablja smiselno do 
začetka veljavnosti ureditve1, po kateri se 
nekaterim državam članicam dodelijo 
dodatni sedeži v Parlamentu pred koncem 
sedmega parlamentarnega obdobja.
Zadevne države članice so vabljene, da kot 
opazovalce imenujejo tiste kandidate, ki bi 
bili izvoljeni, če bi bili dodatni sedeži 
dodeljeni že v času prejšnjih evropskih 
volitev.
____________________________
1 V skladu s sklepi Evropskega sveta, ki se je sestal 
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11. in 12. decembra 2008.

Or. en

Predlog spremembe 88
Alain Lamassoure, Adrian Severin, Enrique Barón Crespo, Carlos Carnero González, 
Íñigo Méndez de Vigo

Poslovnik Parlamenta
Člen 10 a (novo) (*)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 10 a (*)

V skladu z izjavo Evropskega sveta iz 
decembra 2008 bo po začetku veljavnosti 
lizbonske pogodbe 18 dodatnih poslancev 
- po razliki med ureditvijo, predpisano za 
evropske volitve 2009, in ureditvijo, 
določeno v izjavah, priloženih k sklepni 
listini medvladne konference iz leta 2007 -
v Evropski parlament vstopilo s statusom 
opazovalca.
Poslanci opazovalci bodo prejeli vsa 
pooblastila poslancev Evropskega 
parlamenta, ko bo spremenjena primarna 
zakonodaja Evropske unije, kot je bilo 
napovedano v izjavi Evropskega sveta iz 
decembra 2008. 
Za imenovanje poslancev opazovalcev 
bodo pristojne zadevne države članice v 
skladu s svojo volilno zakonodajo, in sicer 
v roku 30 koledarskih dni po objavi 
lizbonske pogodbe v Uradnem listu 
Evropske unije.

Or. es
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Predlog spremembe 89
Costas Botopoulos, Gérard Onesta

Poslovnik Parlamenta
Člen 24 – odstavek 4 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

4a. Konferenca predsednikov je organ, ki 
je odgovoren za vodenje strukturiranih 
posvetovanj z evropsko civilno družbo o 
glavnih vprašanjih na evropskem 
političnem dnevnem redu. Predsedstvo 
imenuje podpredsednika, ki je odgovoren 
za potek posvetovanj. Podpredsednik 
konferenci predsednikov redno poroča o 
svojih dejavnostih v zvezi s posvetovanji.

Or. fr

Predlog spremembe 90
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 28 – odstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

2. Vsak poslanec lahko postavi vprašanje v 
zvezi z delom predsedstva, konference 
predsednikov in kvestorjev. Taka vprašanja 
se v pisni obliki predložijo predsedniku in 
skupaj z danimi odgovori objavijo v 
biltenu Parlamenta v tridesetih dneh od 
dneva predložitve.

2. Vsak poslanec lahko postavi vprašanje v 
zvezi z delom predsedstva, konference 
predsednikov in kvestorjev. Taka vprašanja 
se v pisni obliki predložijo predsedniku, 
sporočijo poslancem in skupaj z danimi 
odgovori objavijo na spletišču Parlamenta 
v tridesetih dneh od dneva predložitve.

Or. en

(Predlog spremembe nadomešča predlog spremembe 1 osnutka poročila (PE 405.935 v03.00 
– FDR 757000))

Obrazložitev

Ta predlog spremembe upošteva dejstvo, da biltena ni več.
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Predlog spremembe 91
Íñigo Méndez de Vigo

Poslovnik Parlamenta
Člen 30 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 30a
Medskupine

Posamezni poslanci lahko oblikujejo 
medskupine, ki lahko s poslanci iz 
različnih parlamentarnih odborov igrajo 
pomembno neuradno vlogo pri 
spodbujanju izmenjave stališč o določenih 
vprašanjih med različnimi političnimi 
skupinami ter krepitvi stikov med poslanci 
in civilno družbo. 
Medskupine ne smejo opravljati nobenih 
dejavnosti, ki bi lahko privedle do 
zmešnjave v zvezi z uradnimi dejavnostmi 
Parlamenta in njegovih teles. Če so 
pogoji, ki jih predpisujejo členi o 
oblikovanju medskupin, kot jih je sprejelo 
predsedstvo, spoštovani, politične skupine 
medskupinam omogočijo lažje delo z 
nudenjem logistične podpore.

Or. en

Predlog spremembe 92
Kathy Sinnott

Poslovnik Parlamenta
Člen 30 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 30a
Medskupine

Posamezni poslanci lahko oblikujejo 
medskupine, ki lahko s poslanci iz 
različnih parlamentarnih odborov igrajo 
pomembno neuradno vlogo pri 
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spodbujanju izmenjave stališč o določenih 
vprašanjih med različnimi političnimi 
skupinami ter krepitvi stikov med poslanci 
in civilno družbo.
Medskupine ne smejo opravljati nobenih 
dejavnosti, ki bi lahko privedle do 
zmešnjave v zvezi z uradnimi dejavnostmi 
Parlamenta in njegovih teles. Če so 
pogoji, ki jih predpisujejo členi o 
oblikovanju medskupin, kot jih je sprejelo 
predsedstvo, spoštovani, politične skupine 
medskupinam omogočijo lažje delo z 
nudenjem logistične podpore.

Or. en

Predlog spremembe 93
Richard Howitt

Poslovnik Parlamenta
Člen 30 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 30
Medskupine

Posamezni poslanci lahko oblikujejo 
medskupine, ki lahko s poslanci iz 
različnih parlamentarnih odborov igrajo 
pomembno neuradno vlogo pri 
spodbujanju izmenjave stališč o določenih 
vprašanjih med različnimi političnimi 
skupinami ter krepitvi stikov med poslanci 
in civilno družbo. 
Medskupine ne smejo opravljati nobenih 
dejavnosti, ki bi lahko privedle do 
zmešnjave v zvezi z uradnimi dejavnostmi 
Parlamenta in njegovih teles. Če so 
pogoji, ki jih predpisujejo členi o 
oblikovanju medskupin, kot jih je sprejelo 
predsedstvo, spoštovani, politične skupine 
medskupinam omogočijo lažje delo z 
nudenjem logistične podpore.
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Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe očrtuje vlogo in pomen medskupin pri širjenju medstrankarskega in 
medodborskega sodelovanja ter sodelovanja s civilno družbo pri posameznih vprašanjih, ter 
opisuje, kako naj bi se s pravili, ki bi jih sprejelo predsedstvo, medskupinam olajšalo delo.

Predlog spremembe 94
Costas Botopoulos

Poslovnik Parlamenta
Člen 34 (*)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Ocena spoštovanja temeljnih pravic, načel 
subsidiarnosti, sorazmernosti in pravne 

države ter finančnih posledic

Spoštovanje Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah

Med obravnavo zakonodajnega predloga 
Parlament posveča posebno pozornost 
spoštovanju temeljnih pravic in zlasti 
skladnosti zakonodajnega akta z Listino o 
temeljnih pravicah Evropske unije ter z 
načeli subsidiarnosti, sorazmernosti in 
pravne države. Kadar ima predlog 
finančne posledice, Parlament tudi 
ugotavlja, ali so zagotovljena zadostna 
finančna sredstva.

1. Parlament pri opravljanju vseh svojih 
dejavnosti v celoti spoštuje temeljne 
pravice, kot jih določa Listina Evropske 
unije o temeljnih pravicah.

Parlament v celoti spoštuje tudi pravice in 
načela iz člena 2 in člena 6(2) in (3) 
Pogodbe o Evropski uniji.
2. Če pristojni odbor, politična skupina ali 
najmanj štirideset poslancev meni, da 
predlog za pravni akt ali njegove dele niso 
skladni s pravicami iz Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah, se zadeva na 
njihovo zahtevo posreduje pristojnemu 
odboru za razlago Listine o temeljnih 
pravicah. Mnenje omenjenega odbora se 
priloži poročilu pristojnega odbora.
Če pristojni odbor odloči, da so bile 
pravice iz listine kršene, se predlog za 
pravni akt pošlje nazaj njegovemu 
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pobudniku.

Or. en

(Predlog spremembe delno navaja besedilo predloga spremembe 2 osnutka poročila (PE 
405.935 v03.00 – FDR 757000))

Obrazložitev

Zadnji stavek je namenjen temu, da se o odboru za mnenje dodeli več teže.

Predlog spremembe 95
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 36 a (novo) (*)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 36a (*)
Spoštovanje načel subsidiarnosti in 

sorazmernosti
1. Med obravnavo predloga pravnega akta 
Parlament posveča posebno pozornost 
spoštovanju načel subsidiarnosti in 
sorazmernosti. Razen v nujnih primerih, 
omenjenih v členu 4 Protokola o vlogi 
nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, 
Parlament svoje prve obravnave ne 
zaključi pred pretekom osmih tednov, kot 
je določeno v členu 6 Protokola o uporabi 
načel subsidiarnosti in sorazmernosti.
2. Na zahtevo pristojnega odbora ali na 
svojo lastno pobudo se lahko odbor, 
pristojen za zadeve iz odstavka 1, odloči 
pripraviti priporočila za kateri koli 
predlog pravnega akta.
3. Če nacionalni parlament predsedniku 
pošlje obrazloženo mnenje v skladu s 
členom 3 Protokola o vlogi nacionalnih 
parlamentov v Evropski uniji in členom 6 
Protokola o uporabi načel subsidiarnosti 
in sorazmernosti, se ta dokument 
posreduje pristojnemu odboru ter v 
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vednost odboru, pristojnem za spoštovanje 
načela subsidiarnosti. Če Parlament 
prejme obrazloženo mnenje po tem, ko je 
pristojni odbor sprejel svoje poročilo, se 
ga razdeli vsem poslancem pred 
glasovanjem kot dokument zasedanja.
Predsednik pristojnega odbora lahko 
zahteva, da se zadeva vrne odboru.
4. Kjer obrazložena mnenja o 
neskladnosti osnutka pravnega akta z 
načelom subsidiarnosti predstavljajo vsaj 
eno tretjino vseh glasov, dodeljenih 
nacionalnim parlamentom, ali četrtino v 
primeru osnutka pravnega akta, 
predloženega na podlagi člena 76 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
Parlament ne sprejme sklepa, dokler avtor 
predloga ne pove, kaj namerava storiti 
nadalje.
5. Če po rednem zakonodajnem postopku
obrazložena mnenja o neskladnosti 
predloga pravnega akta z načelom 
subsidiarnosti predstavljajo vsaj navadno 
večino glasov, dodeljenih nacionalnim 
parlamentom, odbor, pristojen za 
spoštovanje načela subsidiarnosti, po 
obravnavi obrazloženih mnenj 
nacionalnih parlamentov in Komisije 
priporoči Parlamentu, naj predlog zavrne 
zaradi kršitve načela subsidiarnosti, ali pa 
Parlamentu predloži kakšno drugo 
priporočilo, ki lahko vključuje predloge 
sprememb v zvezi s spoštovanjem načela 
subsidiarnosti.
Priporočilo se predloži Parlamentu v 
razpravo in glasovanje. Če je priporočilo 
za zavrnitev predloga sprejeto z večino 
oddanih glasov, predsednik razglasi, da je 
postopek končan. Če Parlament predloga 
ne zavrne, se postopek nadaljuje, ob 
upoštevanju vseh priporočil, ki jih je 
odobril Parlament.
6. Če Odbor regij Parlamentu posreduje 
mnenje, v katerem nasprotuje 
predlaganemu pravnemu aktu zaradi 
kršitve načela subsidiarnosti, se mnenje 
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posreduje pristojnemu odboru in odboru, 
pristojnemu za zadeve iz odstavka 1.
Slednji odbor lahko predloži priporočila, o 
katerih se glasuje pred zaključkom prve 
obravnave.

Or. en

(Predlog spremembe nadomešča in delno navaja besedilo predloga spremembe 5 osnutka 
poročila (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Obrazložitev

Prenese nove postopke za nacionalne parlamente glede spoštovanja načela subsidiarnosti 
(postopek rumenega kartona in oranžnega kartona) v poslovnik.
V skladu s členom 8 Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko Odbor 
regij vloži tožbo zaradi kršitve načela subsidiarnosti, zato bi moral Parlament posebej 
obravnavati vsa mnenja tega odbora, ki iz omenjenih razlogov nasprotuje predlogu akta.

Predlog spremembe 96
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Poslovnik Parlamenta
Člen 36 a (novo) (*)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 36a (*)
Pregled spoštovanja načel subsidiarnosti 

in sorazmernosti
1. Pri obravnavi predloga pravnega akta 
Parlament posveti posebno pozornost 
spoštovanju načel subsidiarnosti in 
sorazmernosti. Razen v nujnih primerih, 
omenjenih v členu 4 Protokola o vlogi 
nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, 
Parlament svoje prve obravnave ne 
zaključi pred pretekom osmih tednov, kot 
je določeno v členu 6 Protokola o uporabi 
načel subsidiarnosti in sorazmernosti.
2. Na zahtevo pristojnega odbora ali na 
svojo lastno pobudo se lahko odbor, 
pristojen za zadeve iz odstavka 1, odloči 
pripraviti priporočila za kateri koli 
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predlog pravnega akta.
3. Če nacionalni parlament predsedniku 
pošlje obrazloženo mnenje v skladu s 
členom 3 Protokola o vlogi nacionalnih 
parlamentov v Evropski uniji in členom 6 
Protokola o uporabi načel subsidiarnosti 
in sorazmernosti, se ta dokument 
posreduje pristojnemu odboru ter v 
vednost odboru, pristojnem za spoštovanje 
načela subsidiarnosti. Če Parlament 
prejme obrazloženo mnenje po tem, ko je 
pristojni odbor sprejel svoje poročilo, se 
ga razdeli vsem poslancem pred 
glasovanjem kot dokument zasedanja.
Predsednik pristojnega odbora lahko 
zahteva, da se zadeva vrne odboru.
4. Kjer obrazložena mnenja o 
neskladnosti osnutka pravnega akta z 
načelom subsidiarnosti predstavljajo vsaj 
eno tretjino vseh glasov, dodeljenih 
nacionalnim parlamentom, ali četrtino v 
primeru osnutka pravnega akta, 
predloženega na podlagi člena 76 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
Parlament ne sprejme sklepa, dokler avtor 
predloga ne pove, kaj namerava storiti 
nadalje.
5. Če po rednem zakonodajnem postopku 
obrazložena mnenja o neskladnosti 
predloga pravnega akta z načelom 
subsidiarnosti predstavljajo vsaj navadno 
večino glasov, dodeljenih nacionalnim 
parlamentom, odbor, pristojen za 
spoštovanje načela subsidiarnosti, po 
obravnavi obrazloženih mnenj 
nacionalnih parlamentov in Komisije 
priporoči Parlamentu, naj predlog zavrne 
zaradi kršitve načela subsidiarnosti, ali pa 
Parlamentu predloži kakšno drugo 
priporočilo, ki lahko vključuje predloge 
sprememb v zvezi s spoštovanjem načela 
subsidiarnosti.
Priporočilo se predloži Parlamentu v 
razpravo in glasovanje. Če je priporočilo 
za zavrnitev predloga sprejeto z večino 
oddanih glasov v Parlamentu ali če je 
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najmanj 55 % članov Sveta nasprotovalo 
predlogu, predsednik razglasi, da je 
postopek končan. Če Parlament predloga 
ne zavrne, se postopek nadaljuje, ob 
upoštevanju vseh priporočil, ki jih je 
odobril Parlament.

Or. en

(Predlog spremembe delno navaja besedilo predloga spremembe 5 osnutka poročila (PE 
405.935 v03.00 – FDR 757000))

Predlog spremembe 97
Andrew Duff

Poslovnik Parlamenta
Člen 36 a (novo) (*)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 36a (*)
Pregled spoštovanja načel subsidiarnosti 

in sorazmernosti
1. Pri obravnavi predloga pravnega akta 
Parlament posveti posebno pozornost 
spoštovanju načel subsidiarnosti in 
sorazmernosti. Razen v nujnih primerih, 
omenjenih v členu 4 protokola št. 1 o vlogi 
nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, 
Parlament svoje prve obravnave ne 
zaključi pred pretekom osmih tednov, kot 
je določeno v členu 6 protokola št. 2 o 
uporabi načel subsidiarnosti in 
sorazmernosti.
2. Na zahtevo pristojnega odbora ali na 
svojo lastno pobudo se lahko odbor, 
pristojen za zadeve iz odstavka 1, odloči 
pripraviti priporočila za kateri koli 
predlog pravnega akta.

Or. en

(Predlog spremembe delno navaja besedilo predloga spremembe 5 osnutka poročila (PE 
405.935 v03.00 – FDR 757000))

Adlib Express Watermark



AM\773817SL.doc 15/72 PE421.322v01-00

SL

Obrazložitev

Predlog spremembe deli postopke za nadzor nad izvajanjem načela subsidiarnosti v različne 
faze.

Predlog spremembe 98
Andrew Duff

Poslovnik Parlamenta
Člen 36 b (novo) (*)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 36b (*)
Obrazložena mnenja

1. Če nacionalni parlament predsedniku 
pošlje obrazloženo mnenje v skladu s 
členom 3 protokola št. 1 o vlogi 
nacionalnih parlamentov v Evropski uniji 
in členom 6 protokola št. 2 o uporabi 
načel subsidiarnosti in sorazmernosti, se 
ta dokument posreduje pristojnemu 
sektorskemu odboru ter v vednost odboru, 
pristojnem za spoštovanje načela 
subsidiarnosti. Odbora upoštevata 
obrazloženo mnenje v skladu s prvim 
odstavkom člena 7 iz protokola št. 2. Če 
Parlament prejme obrazloženo mnenje po 
tem, ko je pristojni odbor sprejel svoje 
poročilo, se ga razdeli vsem poslancem 
pred glasovanjem kot dokument 
zasedanja. Predsednik pristojnega 
sektorskega odbora lahko zahteva, da se 
zadeva vrne odboru.
2. Kjer obrazložena mnenja o 
neskladnosti osnutka pravnega akta z 
načelom subsidiarnosti, v skladu z 2. 
odstavkom člena 7 iz protokola št. 2, 
predstavljajo vsaj eno tretjino vseh glasov, 
dodeljenih nacionalnim parlamentom, ali 
četrtino v primeru osnutka pravnega akta, 
predloženega na podlagi člena 76 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
Parlament ne sprejme sklepa, dokler avtor 
predloga ne pove, kaj namerava storiti 
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nadalje.
3. Če obrazložena mnenja v skladu s 
tretjim odstavkom člena 7 protokola št. 2 
predstavljajo vsaj navadno večino glasov, 
dodeljenih nacionalnim parlamentom, 
odbor, pristojen za spoštovanje načela 
subsidiarnosti, potem ko da pristojnemu 
sektorskemu odboru priložnost, da izrazi 
svoje stališče, preuči obrazložena mnenja, 
ki so jih podali nacionalni parlamenti in 
Komisija. Odbor pred zaključkom prve 
obravnave Parlamentu priporoči, naj 
predlog zavrne zaradi kršitve načela 
subsidiarnosti, ali pa Parlamentu predloži 
kakšno drugo priporočilo, ki lahko 
vključuje predloge sprememb v zvezi s 
spoštovanjem načela subsidiarnosti.
Priporočilo se predloži Parlamentu v 
razpravo in glasovanje. Če je priporočilo 
za zavrnitev predloga sprejeto z večino 
oddanih glasov v Parlamentu ali če je 
najmanj 55 % članov Sveta nasprotovalo 
predlogu, predsednik razglasi, da je 
postopek končan. Če Parlament predloga 
ne zavrne, se postopek nadaljuje, ob 
upoštevanju vseh priporočil, ki jih je 
odobril Parlament.
4. Če Odbor regij Parlamentu posreduje 
mnenje, v katerem nasprotuje 
predlaganemu pravnemu aktu zaradi 
kršitve načela subsidiarnosti, se mnenje 
posreduje pristojnemu sektorskemu 
odboru in odboru, pristojnemu za 
spoštovanje načela subsidiarnosti. Slednji 
odbor lahko predloži priporočila, o 
katerih se glasuje pred zaključkom prve 
obravnave.

Or. en

(Predlog spremembe delno navaja besedilo predloga spremembe 5 osnutka poročila (PE 
405.935 v03.00 – FDR 757000))

Obrazložitev

Predlog spremembe nadaljuje opisovanje postopkov, ki jih mora Parlament sprejeti, da bi 
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natančno izpolnil svoje naloge v skladu z novimi predpisi o subsidiarnosti.

Predlog spremembe 99
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Poslovnik Parlamenta
Člen 39 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Parlament lahko v skladu s členom 
192(2) Pogodbe ES z resolucijo, sprejeto 
na podlagi samoiniciativnega poročila 
pristojnega odbora, od Komisije zahteva, 
da mu predloži vsak ustrezen predlog za 
sprejetje novega akta ali spremembo 
obstoječega akta. Resolucijo sprejme 
večina poslancev. Istočasno Parlament 
lahko določi rok za predložitev takega 
predloga.

1. Parlament lahko v skladu s členom 
192(2) Pogodbe ES z resolucijo, sprejeto 
na podlagi samoiniciativnega poročila 
pristojnega odbora, od Komisije zahteva, 
da mu predloži vsak ustrezen predlog za 
sprejetje novega akta ali spremembo 
obstoječega akta. Resolucijo sprejme 
večina poslancev pri končnem glasovanju. 
Istočasno Parlament lahko določi rok za 
predložitev takega predloga.

Or. en

Predlog spremembe 100
Klaus-Heiner Lehne

Poslovnik Parlamenta
Člen 39 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Parlament lahko v skladu s členom 
192(2) Pogodbe ES z resolucijo, sprejeto 
na podlagi samoiniciativnega poročila 
pristojnega odbora, od Komisije zahteva, 
da mu predloži vsak ustrezen predlog za 
sprejetje novega akta ali spremembo 
obstoječega akta. Resolucijo sprejme 
večina poslancev. Istočasno Parlament 
lahko določi rok za predložitev takega 
predloga.

1. Parlament lahko v skladu s členom 
192(2) Pogodbe ES z resolucijo, sprejeto 
na podlagi samoiniciativnega poročila 
pristojnega odbora, od Komisije zahteva, 
da mu predloži vsak ustrezen predlog za 
sprejetje novega akta ali spremembo 
obstoječega akta. Resolucijo sprejme 
večina poslancev pri končnem glasovanju. 
Istočasno Parlament lahko določi rok za 
predložitev takega predloga.

Or. de
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Predlog spremembe 101
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 41 (*)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Posvetovanje o pobudah držav članic Zakonodajni postopki o pobudah držav 
članic

1. Pobude držav članic v skladu s členom 
67(1) Pogodbe ES ali členoma 34(2) in 42 
Pogodbe EU se obravnavajo v skladu s tem 
členom in členi 34 do 37, 40 in 51 tega 
poslovnika.

1. Pobude držav članic v skladu s členom 
76 Pogodbe o delovanju Evropske unije se 
obravnavajo v skladu s tem členom in členi 
34 do 37, 40 in 51 tega poslovnika.

2. Pristojni odbor lahko povabi 
predstavnika države članice pobudnice, da 
pobudo predstavi odboru. Predstavnika
lahko spremlja predsedstvo Sveta.

2. Pristojni odbor lahko povabi 
predstavnike držav članic pobudnic, da 
pobudo predstavijo odboru. Predstavnike
lahko spremlja predsedstvo Sveta.

3. Preden pristojni odbor glasuje, vpraša 
Komisijo, če je pripravila stališče o pobudi, 
in če je temu tako, od nje zahteva, da svoje 
stališče predstavi odboru.

3. Preden pristojni odbor glasuje, vpraša 
Komisijo, če je pripravila stališče o pobudi, 
in če je temu tako, od nje zahteva, da svoje 
stališče predstavi odboru.

4. Kadar se Parlamentu istočasno ali v 
kratkem časovnem presledku predložita 
dva ali več predlogov (od Komisije in/ali 
držav članic) z enakim zakonodajnim 
ciljem, jih Parlament obravnava v enem 
samem poročilu. Pristojni odbor v svojem 
poročilu navede, za katero besedilo je 
predlagal spremembe, in se sklicuje na vsa 
druga besedila v zakonodajni resoluciji.

4. Kadar se Parlamentu istočasno ali v 
kratkem časovnem presledku predložita 
dva ali več predlogov (od Komisije in/ali 
držav članic) z enakim zakonodajnim 
ciljem, jih Parlament obravnava v enem 
samem poročilu. Pristojni odbor v svojem 
poročilu navede, za katero besedilo je 
predlagal spremembe, in se sklicuje na vsa 
druga besedila v zakonodajni resoluciji.

5. Rok iz člena 39(1) Pogodbe EU začne 
teči, ko se na plenarnem zasedanju 
razglasi, da je Parlament v uradnih 
jezikih prejel pobudo skupaj z 
obrazložitvijo, ki potrjuje skladnost 
pobude s Protokolom o uporabi načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti, 
priloženim Pogodbi ES.

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\773817SL.doc 19/72 PE421.322v01-00

SL

(Predlog spremembe nadomešča predloga spremembe 6 in 12 osnutka poročila (PE 405.935 
v03.00 – FDR 757000))

Predlog spremembe 102
Andrew Duff, Costas Botopoulos

Poslovnik Parlamenta
Člen 45 – odstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

2. Parlament preuči predloge resolucij iz 
samoiniciativnih poročil v skladu s 
postopkom kratke predstavitve iz člena 
131a. Predlogi sprememb k takim 
predlogom resolucij niso sprejemljivi za 
obravnavo na plenarnem zasedanju, razen
če jih poročevalec vloži z namenom, da bi 
upošteval nove informacije, vložiti pa je 
mogoče alternativne predloge resolucije v 
skladu s členom 151(4). Ta odstavek se ne 
uporablja, kadar predmet poročila 
izpolnjuje pogoje za prednostno razpravo 
na plenarnem zasedanju, kadar je poročilo 
pripravljeno v skladu s pravico do pobude 
iz člena 38a ali 39, ali kadar je mogoče 
poročilo obravnavati kot strateško poročilo 
v skladu z merili, ki jih določi konferenca 
predsednikov. 

2. Parlament preuči predloge resolucij iz 
samoiniciativnih poročil v skladu s 
postopkom kratke predstavitve iz člena 
131a. Predlogi sprememb k takim 
predlogom resolucij so sprejemljivi za 
obravnavo na plenarnem zasedanju le, če 
jih vloži poročevalec z namenom, da bi 
upošteval nove informacije, ali če jih 
vložita vsaj dve politični skupini ali vsaj 
ena desetina poslancev. Skupine, ki ne 
vložijo predlogov sprememb, lahko vložijo 
alternativne predloge resolucije v skladu s 
členom 151(4). Ta odstavek se ne 
uporablja, kadar predmet poročila 
izpolnjuje pogoje za prednostno razpravo 
na plenarnem zasedanju, kadar je poročilo 
pripravljeno v skladu s pravico do pobude 
iz člena 38a ali 39, ali kadar je mogoče 
poročilo obravnavati kot strateško poročilo 
v skladu z merili, ki jih določi konferenca 
predsednikov.

Or. en

Obrazložitev

Nedavne izkušnje so pokazale, da je poskus splošne prepovedi spreminjanja samoiniciativnih 
poročil na plenarnih zasedanjih privedel do nezadovoljivih rezultatov, še posebej pri 
zahtevnih temah. Veliko poslancev se je pritožilo v zvezi z izvajanjem veljavnega člena 45(2) v 
praksi. Predlog spremembe bi dvema ali več skupinam oziroma desetini poslancev omogočal, 
da vlagajo predloge sprememb. Skupinam, ki niso podpisnice teh predlogov sprememb, pa bi 
bilo omogočeno, da vložijo alternativne resolucije.

Upoštevati je treba, da je predlog spremembe ALDE k členu 151(4) povezan s tem predlogom.
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Predlog spremembe 103
Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Poslovnik Parlamenta
Člen 45 – odstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

2. Parlament preuči predloge resolucij iz 
samoiniciativnih poročil v skladu s 
postopkom kratke predstavitve iz člena 
131a. Predlogi sprememb k takim 
predlogom resolucij niso sprejemljivi za 
obravnavo na plenarnem zasedanju, razen 
če jih poročevalec vloži z namenom, da bi 
upošteval nove informacije, vložiti pa je 
mogoče alternativne predloge resolucije v 
skladu s členom 151(4). Ta odstavek se ne 
uporablja, kadar predmet poročila 
izpolnjuje pogoje za prednostno razpravo 
na plenarnem zasedanju, kadar je poročilo 
pripravljeno v skladu s pravico do pobude 
iz člena 38a ali 39, ali kadar je mogoče 
poročilo obravnavati kot strateško poročilo 
v skladu z merili, ki jih določi konferenca 
predsednikov.

2. Parlament preuči predloge resolucij iz 
samoiniciativnih poročil v skladu s 
postopkom kratke predstavitve iz člena 
131a. Ta odstavek se ne uporablja, kadar 
predmet poročila izpolnjuje pogoje za 
prednostno razpravo na plenarnem 
zasedanju, kadar je poročilo pripravljeno v 
skladu s pravico do pobude iz člena 38a ali 
39, ali kadar je mogoče poročilo 
obravnavati kot strateško poročilo v skladu 
z merili, ki jih določi konferenca 
predsednikov.

Or. en

Obrazložitev

Omejitve na plenarnem zasedanju glede vlaganja predlogov sprememb ali zahtev za 
glasovanje po delih/posamezno glasovanje je povzročilo več problemov, kot pa jih je rešilo. Z 
izjemo poročil, ki so strateškega pomena, niso potrebne izčrpne razprave, temveč zadostujejo 
kratke predstavitve.

Predlog spremembe 104
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 47 – alinea 3
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

– zadevni predsedniki, poročevalec in 
pripravljavci mnenj skupaj določijo dele 
besedila, ki so v njihovi izključni ali skupni 
pristojnosti, in se natančno dogovorijo o 
načinih sodelovanja; 

– zadevni predsedniki, poročevalec in 
pripravljavci mnenj skupaj določijo dele 
besedila, ki so v njihovi izključni ali skupni 
pristojnosti, in se natančno dogovorijo o 
načinih sodelovanja; V primeru 
nestrinjanja o razmejitvi pristojnosti se 
zadevo na prošnjo enega od vpletenih 
odborov posreduje konferenci 
predsednikov, ki lahko sprejme odločitev o 
posameznih pristojnostih ali odloči, da se 
uporabi postopek skupnih sej odborov v 
skladu s členom 47a. Drugi in tretji stavek 
člena 179(2) se uporabljata smiselno. 

Or. en

Predlog spremembe 105
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 47 – alinea 4

Veljavno besedilo Predlog spremembe

pristojni odbor brez glasovanja sprejme 
spremembe, ki jih predlaga pridružen 
odbor, kadar se te nanašajo na zadeve, za 
katere predsednik pristojnega odbora na 
podlagi Priloge VI in po posvetovanju s 
predsednikom pridruženega odbora meni, 
da sodijo v izključno pristojnost 
pridruženega odbora in ki niso v 
nasprotju z ostalimi deli poročila.
Predsednik pristojnega odbora upošteva 
vse dogovore, sprejete v skladu s tretjo 
alineo;

pristojni odbor brez glasovanja sprejme 
spremembe, ki jih predlaga pridružen 
odbor, kadar se te nanašajo na zadeve, ki 
so v izključni pristojnosti pridruženega 
odbora. Če pristojni odbor zavrne 
predloge sprememb o zadevah, ki so v 
skupni pristojnosti pristojnega in 
pridruženega odbora, jih lahko pridruženi 
odbor predloži neposredno pri 
Parlamentu;

Or. en
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Predlog spremembe 106
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 47 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 47a
Postopek s skupnimi sejami odborov

Če so izpolnjeni pogoji iz členov 46(1) in 
47, lahko konferenca predsednikov, kadar 
meni, da je zadeva večjega pomena, 
odloči, da bo uporabljen postopek s 
skupnimi sejami odborov in skupnim 
glasovanjem. V tem primeru poročevalci 
oblikujejo en sam osnutek poročila, ki ga  
preučijo in o njem glasujejo odbori, ki 
sodelujejo na skupnih sejah pod skupnim 
predsedstvom zadevnih predsednikov 
odborov. Sodelujoči odbori lahko 
oblikujejo skupne delovne skupine, ki 
pripravijo skupne seje in glasovanje.

Or. en

Predlog spremembe 107
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 51 – odstavek 3

Veljavno besedilo Predlog spremembe

3. Predsednik posreduje Svetu in Komisiji 
besedilo predloga, kakor ga je sprejel 
Parlament, in spremljajočo resolucijo kot 
mnenje Parlamenta. 

3. Predsednik posreduje Svetu in Komisiji 
besedilo predloga, kakor ga je sprejel 
Parlament, in spremljajočo resolucijo kot 
stališče Parlamenta.
(Horizontalni predlog spremembe: v vseh 
določbah o rednem zakonodajnem 
postopku, se besedi „mnenje Parlamenta“ 
po vsem besedilu poslovnika nadomestijo z 
besedama „stališče Parlamenta“)

Or. en
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(Predlog spremembe nadomešča in delno navaja besedilo predloga spremembe 8 osnutka 
poročila (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Obrazložitev

Parlament v prvi obravnavi ne sprejme več „mnenja“, temveč „stališče“.

Predlog spremembe 108
Hanne Dahl

Poslovnik Parlamenta
Člen 52 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Če predlog Komisije ne dobi večine 
oddanih glasov, predsednik pred 
glasovanjem Parlamenta o osnutku 
zakonodajne resolucije Komisijo pozove, 
da predlog umakne.

1. Če predlog Komisije ne dobi večine 
oddanih glasov ali če je sprejet predlog za 
njegovo zavrnitev, ki ga lahko predloži 
pristojni odbor, politična skupina ali 
najmanj štirideset poslancev, predsednik 
pred glasovanjem Parlamenta o osnutku 
zakonodajne resolucije Komisijo pozove, 
da predlog umakne.

Or. en

Obrazložitev

Poslovnik do sedaj ni dovoljeval predloga o zavrnitvi predloga Komisije v prvi obravnavi, 
čeprav je to v določenih situacijah potrebno. Uporabljati se mora enak postopek, kot je 
predpisan v členu 61 za zavrnitev skupnega stališča Sveta.

Predlog spremembe 109
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 52 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Če predlog Komisije ne dobi večine 
oddanih glasov, predsednik pred 
glasovanjem Parlamenta o osnutku 
zakonodajne resolucije Komisijo pozove, 

1. Če predlog Komisije ne dobi večine 
oddanih glasov ali če je sprejet predlog 
njegovi o zavrnitvi, ki ga lahko predloži 
pristojni odbor ali najmanj štirideset 
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da predlog umakne. poslancev, predsednik pred glasovanjem 
Parlamenta o osnutku zakonodajne 
resolucije Komisijo pozove, da predlog 
umakne.

Or. en

(Predlog spremembe nadomešča predlog spremembe 9 osnutka poročila (PE 405.935 v03.00 
– FDR 757000))

Obrazložitev

Poslovnik do sedaj ni dovoljeval predloga o zavrnitvi predloga Komisije v prvi obravnavi, 
čeprav je to v določenih situacijah potrebno.

Predlog spremembe 110
Costas Botopoulos

Poslovnik Parlamenta
Člen 53 a (novo) (*)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 53a (*)
Predlogi pravnih aktov skupine držav 

članic
Če je pravni akt predložila skupina držav 
članic, so predstavniki teh držav lahko 
povabljeni k sodelovanju na razpravah na 
ravni odbora in na plenarnem zasedanju.
Člena 52 in 53 se uporabljata smiselno.

Or. en

Obrazložitev

(Predlog spremembe spreminja predlog spremembe 12 osnutka poročila (PE 405.935 v03.00 
– FDR 757000)) Besedna zveza „kjer je primerno” na začetku drugega stavka je bila črtana 

kot odvečna.
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Predlog spremembe 111
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 65 a (novo) (v Poglavju 6: Zaključek zakonodajnega postopka)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 65a
Medinstitucionalna pogajanja in 

zakonodajni postopki
1. Pogajanja z drugimi institucijami pri 
iskanju dogovora v teku zakonodajnega 
postopka potekajo v skladu s kodeksom 
ravnanja pri pogajanjih v okviru 
postopkov soodločanja1. V sklepu, s 
katerim odbor napoti delegacijo svojih 
članov, da se udeležijo takšnih pogajanj, 
lahko odbor sprejme predvsem mandat, 
smernice ali prednostne naloge za potek 
pogajanj.
Če se pogajanja zaključijo po tem, ko 
pristojni odbor sprejme poročilo, lahko ta 
odbor predloži spremembe z namenom, da 
se doseže kompromis s Svetom.
2. Kadar se uporablja tudi člen 47a, se o 
začetku pogajanj ter mandatu in sestavi 
delegacije odloča na skupnih sejah.
____________________________
1Glej Prilogo XVIe.

Or. en

(Predlog spremembe nadomešča in delno navaja besedilo predloga spremembe 22 osnutka 
poročila (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Obrazložitev

Predlog spremembe dokončno opredeli prakso dogovorov v prvi ali drugi obravnavi. Glej 
tudi predloge sprememb člena 182 a (novo) in točke (ca) (novo) člena 204.
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Predlog spremembe 112
Philip Bushill-Matthews

Poslovnik Parlamenta
Člen 65 a (novo) (v Poglavju 6: Zaključek zakonodajnega postopka)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 65a
Medinstitucionalna pogajanja in 

zakonodajni postopki

Pogajanja z drugimi institucijami pri 
iskanju dogovora v teku zakonodajnega 
postopka potekajo v skladu s kodeksom 
ravnanja pri pogajanjih v okviru 
postopkov soodločanja1.
Ni samoumevno, da delegacija odbora 
začne pogajanja z drugimi institucijami.
Odbor mora o tem sprejeti posebno 
odločitev, ki odraža splošno mnenje in 
upošteva mnenje poročevalca. Odbor po 
potrebi glasuje o tem, ali začeti pogajanja 
ali pa zadevo takoj prenesti na plenarno 
zasedanje.
V sklepu, s katerim odbor delegacijo 
svojih članov, pod vodstvom poročevalca, 
imenovanega v skladu s členom 42(2), 
napoti, da se udeležijo takšnih pogajanj, 
lahko odbor sprejme predvsem mandat, 
smernice ali prednostne naloge za potek 
pogajanj.
Če se pogajanja zaključijo po tem, ko 
pristojni odbor sprejme poročilo, lahko ta 
odbor predloži spremembe, da se doseže 
kompromis s Svetom.
____________________________
1Glej Prilogo XVIe.

Or. en
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Predlog spremembe 113
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 66

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Kadar v skladu s členom 251(2) 
Pogodbe ES Svet obvesti Parlament, da je 
njegove spremembe sprejel, sicer pa 
predloga Komisije ni spremenil, oziroma 
kadar nobena institucija ni spremenila 
predloga Komisije, predsednik v 
Parlamentu razglasi, da je predlog 
dokončno sprejet.

Kadar v skladu s členom 251(2) Pogodbe 
ES Svet obvesti Parlament, da je njegovo 
stališče sprejel, predsednik, ob 
upoštevanju dokončnega oblikovanja 
besedila v skladu s členom 172b, v 
Parlamentu razglasi, da je predlog sprejet v 
obliki besedila, ki se ujema s stališčem 
Parlamenta.

2. Pred to razglasitvijo predsednik preveri, 
ali tehnične prilagoditve predloga s strani 
Sveta vplivajo na vsebino. V primeru 
dvoma se posvetuje s pristojnim odborom.
Če meni, da so spremembe vsebinske, 
predsednik obvesti Svet, da bo Parlament 
začel z drugo obravnavo takoj, ko bodo 
izpolnjeni pogoji iz člena 57.
3. Po razglasitvi iz odstavka 1 predsednik 
skupaj s predsednikom Sveta predlagani 
akt podpiše in poskrbi za njegovo objavo v 
Uradnem listu Evropske unije v skladu s 
členom 68.

Or. en

(Predlog spremembe nadomešča predlog spremembe 23 osnutka poročila (PE 405.935 v03.00 
– FDR 757000))

Obrazložitev

Sprememba upošteva novi postopek iz člena 172 a (novo).

Predlog spremembe 114
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 68 – naslov
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

Podpis sprejetih aktov Zahteve pri oblikovanju pravnih aktov

Or. en

Obrazložitev

Ustrezno bi bilo, da bi formalne zahteve pri oblikovanju pravnih aktov obravnavali v enem 
členu, podpis in objavo sprejetih aktov pa v drugem (glej novi člen 68-a).

Predlog spremembe 115
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 68 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Besedilo aktov, ki jih skupaj sprejmeta 
Parlament in Svet, podpišeta predsednik 
in generalni sekretar, potem ko je bilo 
preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno 
zaključeni.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 68, naslov.

Predlog spremembe 116
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 68 – odstavek 7

Veljavno besedilo Predlog spremembe

7. Generalna sekretarja Parlamenta in 
Sveta poskrbita za objavo zgoraj 
navedenih aktov v Uradnem listu 
Evropske unije.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 68, naslov.

Predlog spremembe 117
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 68 a (novo) (se vnese v PoglavjE 6: ZAKLJUČEK ZAKONODAJNEGA 
POSTOPKA po členu 68)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 68a
Podpis sprejetih aktov

Potem ko je sprejeto besedilo dokončno 
oblikovano v skladu s členom 172a in ko 
je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki 
pravilno zaključni, akte, sprejete v skladu 
s postopkom iz člena 251 Pogodbe ES, 
podpišeta predsednik in generalni 
sekretar ter jih generalna sekretarja 
Parlamenta in Sveta objavita v Uradnem 
listu Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Posebni člen v zvezi s podpisom in objavo aktov, sprejetih v postopku soodločanja, ki se 
razlikuje od novega splošnega člena  172a, ki se nanaša na vsa besedila, ki jih je sprejel 
Parlament 

Predlog spremembe 118
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Poslovnik Parlamenta
Naslov Poglavja 6 a (novo) (*) (se vnese po členu 68 ter pred Poglavjem 7)
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

POGLAVJE 6a (*)
INSTITUCIONALNA VPRAŠANJA

Or. en

Predlog spremembe 119
Johannes Voggenhuber

Poslovnik Parlamenta
Člen 68 a (novo) (*) (se vnese v Poglavje 6 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 68a (*)
Redni postopek za spremembo pogodb

1. V skladu s členoma 38a in 45 lahko 
pristojni odbor Parlamentu predloži 
poročilo s predlogi za spremembo pogodb, 
namenjenimi Svetu.
2. Če se Evropski svet odloči za sklic 
konvencije, Parlament na predlog 
posameznih političnih skupin na 
plenarnem zasedanju imenuje svoje 
predstavnike.
Parlamentarna delegacija izvoli svojega 
vodjo in kandidate za članstvo v 
morebitnih usmerjevalnih skupinah ali v 
predsedstvu Konvencije.
3. Če Evropski svet Parlament pozove k 
odobritvi sklepa, da ne skliče konvencije 
za proučitev predlaganih sprememb 
pogodb, se zadeva posreduje odboru, 
pristojnemu v skladu s členom 75.
Če konferenca predstavnikov vlad držav 
članic spremeni predlog Evropskega sveta 
v zvezi z njegovim mandatom ali izidom, 
Parlament preuči, ali so spremembe zajete 
v soglasju, ki ga je podal, in če temu ni 
tako, soglasje umakne.
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Or. en

(Predlog spremembe delno navaja besedilo predloga spremembe 26 osnutka poročila (PE 
405.935 v03.00 – FDR 757000))

Predlog spremembe 120
Andrew Duff

Poslovnik Parlamenta
Člen 68 a (novo) (*) (se vnese v Poglavje 6 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 68a (*)
Redni postopek za spremembo pogodb

1. V skladu s členoma 38a in 45 lahko 
pristojni odbor Parlamentu predloži 
poročilo s predlogi za spremembo pogodb, 
namenjenimi Svetu.
2. Če se Evropski svet odloči za sklic 
konvencije, Parlament na predlog 
konference predsednikov imenuje svoje 
predstavnike.
V predlogu so imenovani tudi vodja 
delegacije Parlamenta in kandidati za 
članstvo v morebitni usmerjevalni skupini 
ali v predsedstvu konvencije.
3. Če Evropski svet Parlament pozove k 
odobritvi sklepa, da ne skliče konvencije 
za proučitev predlaganih sprememb 
pogodb, se zadeva posreduje odboru, 
pristojnemu v skladu s členom 75.

Or. en

(Predlog spremembe delno navaja besedilo predloga spremembe 26 osnutka poročila (PE 
405.935 v03.00 – FDR 757000))

Obrazložitev

Ni vedno najbolj učinkovito, da bi vodjo delegacije Parlamenta vodil član usmerjevalne 
skupine ali predsedstva konvencije.
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Predlog spremembe 121
Costas Botopoulos

Poslovnik Parlamenta
Člen 68 a (novo) (*) (se vnese v Poglavje 6 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 68a (*)
Redni postopek za spremembo pogodb

1. V skladu s členoma 38a in 45 lahko 
pristojni odbor Parlamentu predloži 
poročilo s predlogi za spremembo pogodb, 
namenjenimi Svetu.
2. Če se Evropski svet odloči za sklic 
konvencije, Parlament na predlog 
konference predsednikov imenuje svoje 
predstavnike.
Predlog vključuje imenovanje vodje 
delegacije Parlamenta.
3. Če Evropski svet Parlament pozove k 
odobritvi sklepa, da ne skliče konvencije 
za proučitev predlaganih sprememb 
pogodb, se zadeva posreduje odboru, 
pristojnemu v skladu s členom 75.

Or. en

(Predlog spremembe delno navaja besedilo predloga spremembe 26 osnutka poročila (PE 
405.935 v03.00 – FDR 757000))

Obrazložitev

Besedilo „ki je kandidat Parlamenta za članstvo v kakršni koli usmerjevalni skupini ali 
predsedstvu, ki ga vzpostavi konvencija” v 2. odstavku je črtano, ker bi bil člen sicer preveč 
specifičen.

Predlog spremembe 122
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 68 c (novo) (*) (se vnese v Poglavje 6 a (novo)
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 68c (*)
Pristopne pogodbe

1. Prošnja evropske države za članstvo v 
Evropski uniji se posreduje v presojo 
pristojnemu odboru.
2. Parlament lahko na predlog pristojnega 
odbora, politične skupine ali najmanj 
štiridesetih poslancev Komisijo in Svet 
prosi za sodelovanje v razpravi pred 
začetkom pogajanj z državo prosilko.
3. Med pogajanji Komisija in Svet redno 
in temeljito obveščata pristojni odbor o 
napredku pri pogajanjih, po potrebi 
zaupno.
4. Parlament lahko na kateri koli stopnji 
pogajanj na podlagi poročila pristojnega 
odbora sprejme priporočila in zahteva, da 
se ta upoštevajo pred sklenitvijo pogodbe 
o pristopu države prosilke k Evropski 
uniji.
5. Po zaključku pogajanj, vendar pred 
podpisom sporazuma, se osnutek 
sporazuma posreduje Parlamentu v 
odobritev v skladu s členom 75.

Or. en

(Predlog spremembe nadomešča in delno navaja besedilo predloga spremembe 28 osnutka 
poročila (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) in sedanjega člena 82, ki bo v primeru sprejetja 

tega predloga spremembe črtan.)

Predlog spremembe 123
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 68 d (novo) (*) (se vnese v Poglavje 6 a (novo))

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 68d (*)

Adlib Express Watermark



PE421.322v01-00 34/72 AM\773817SL.doc

SL

Izstop iz Unije
Če država v skladu s členom 50 Pogodbe o 
Evropski uniji želi izstopiti iz Unije, se 
zadeva posreduje pristojnemu odboru 
Parlamenta. Člen 68c se uporablja 
smiselno. Parlament se odloči o odobritvi 
sporazuma o izstopu z večino oddanih 
glasov.

Or. en

(Predlog spremembe nadomešča in delno navaja besedilo predloga spremembe 29 osnutka 
poročila (PE 405.935 v03.00 – FDR 75700))

Obrazložitev

Upošteva novo možnost za izstop iz Unije.

Predlog spremembe 124
Marco Cappato

Poslovnik Parlamenta
Člen 68 e (novo) (*) (se vnese v Poglavje 6 a (novo))

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 68 e (*)
Kršitev temeljnih načel s strani države 

članice
1.  Parlament lahko na podlagi posebnega 
poročila pristojnega odbora, 
pripravljenega v skladu s členoma 38a in 
45:
a) glasuje o obrazloženem predlogu poziva 
Svetu, naj ukrepa v skladu s členom 7(1) 
Pogodbe o Evropski uniji;
b) glasuje o predlogu poziva Komisiji ali 
državam članicam, da vložijo predlog v 
skladu s členom 7(2) Pogodbe o Evropski 
uniji;
c) glasuje o predlogu poziva Svetu, da 
ukrepa v skladu s členom 7(3) ali, 
naknadno, s členom 7(4) Pogodbe o 
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Evropski uniji.
2.  Parlament se obvesti o vseh zahtevah 
Sveta za privolitev k predlogu v skladu s 
členom 7(1) in (2) Pogodbe o Evropski 
uniji skupaj s predloženimi pripombami 
zadevne države članice, te zahteve pa se 
pošlje pristojnemu odboru v skladu s 
členom 75. Razen v nujnih in upravičenih 
primerih Parlament sprejme sklep na 
predlog pristojnega odbora.
3. Za sklepe iz odstavkov 1 in 2 je 
potrebna dvotretjinska večina glasov vseh 
poslancev.
4. Po pridobitvi dovoljenja konference 
predsednikov lahko pristojni odbor vloži 
spremljajoči predlog resolucije. V tem 
predlogu resolucije so navedena stališča 
Parlamenta o resni kršitvi s strani države 
članice, ustreznih sankcijah in 
spreminjanju ali odpravi teh sankcij.
5. Pristojni odbor zagotavlja, da je 
Parlament v celoti obveščen in po potrebi 
zaprošen za mnenje o vseh nadaljnjih 
ukrepih, sprejetih na podlagi njegove 
privolitve v skladu z odstavkom 3. Svet se 
zaprosi, da pojasni morebitni razvoj 
dogodkov. Na predlog pristojnega odbora, 
pripravljen po pridobitvi dovoljenja 
konference predsednikov, lahko 
Parlament sprejme priporočila Svetu.

Or. it

Predlog spremembe 125
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 76 (*) (se vnese kot Člen 68 (g) v Poglavje 6 a (novo))

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 76 Rule 68g (*)
Postopki v Parlamentu Okrepljeno sodelovanje med državami 

Adlib Express Watermark



PE421.322v01-00 36/72 AM\773817SL.doc

SL

članicami
1. Predsednik pošlje v obravnavo 
pristojnemu odboru prošnje držav članic ali 
predloge Komisije za vzpostavitev 
okrepljenega sodelovanja med državami 
članicami in posvetovanja s Parlamentom 
v skladu s členom 40a(2) Pogodbe EU.
Ustrezno se uporabljajo členi 35, 36, 37, 
40, 49 do 56 in 75 tega poslovnika.

1. Predsednik pošlje v obravnavo 
pristojnemu odboru prošnje držav članic za 
vzpostavitev okrepljenega sodelovanja med 
državami članicami v skladu s členom 20
Pogodbe o Evropski uniji. Ustrezno se 
uporabljajo členi 35, 36, 37, 40, 49 do 55
in 75 tega poslovnika.

2. Pristojni odbor preveri skladnost s 
členom 11 Pogodbe ES in členi 27a, 27b, 
40, 43, 44 in 44a Pogodbe EU.

2. Pristojni odbor preveri skladnost s 
členom 20 Pogodbe o Evropski uniji in 
členi od 326 do 334 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije.

3. Nadaljnji akti, predlagani v okviru 
okrepljenega sodelovanja po njegovi 
vzpostavitvi, se obravnavajo v Parlamentu 
po enakih postopkih, kot veljajo, kadar 
okrepljeno sodelovanje ni vzpostavljeno.

3. Nadaljnji akti, predlagani v okviru 
okrepljenega sodelovanja po njegovi 
vzpostavitvi, se obravnavajo v Parlamentu 
po enakih postopkih, kot veljajo, kadar 
okrepljeno sodelovanje ni vzpostavljeno.
Uporablja se člen 40.

Or. en

(Predlog spremembe nadomešča in delno navaja besedilo predloga spremembe 44 osnutka 
poročila (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) in sedanjega člena 76, ki bo v primeru sprejetja 

tega predloga spremembe črtan.)

Predlog spremembe 126
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 69 b (novo) (*)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 69b (*)
delovno gradivo

1. Naslednji dokumenti so na voljo vsem 
poslancem:
(a) povzetek razprav Sveta o predlogu 
proračuna;
(b) stališče Sveta o predlogu proračuna, 
oblikovano v skladu s členom 314(3) 
Pogodbe o delovanju Evropske unije;
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(c) vsi osnutki sklepov o začasnih 
dvanajstinah v skladu s členom 315 
Pogodbe o delovanju Evropske unije.
2. Ta gradiva se posredujejo pristojnemu 
odboru. Vsak odbor, ki ga to zadeva, 
lahko poda svoje mnenje. 
3. Če želijo tudi drugi odbori podati 
mnenje, predsednik določi rok, v katerem 
je treba ta mnenja poslati pristojnemu 
odboru.

Or. en

(Predlog spremembe nadomešča in delno navaja besedilo predloga spremembe 34 osnutka 
poročila (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) in sedanjega člena 1 Priloge IV, ki bo v primeru 

sprejetja tega predloga spremembe črtan.)

Predlog spremembe 127
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 69 d (novo) (*)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 69d (*)
Finančni trialog

Predsednik Parlamenta lahko svoje 
pristojnosti v skladu s členom 324 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
prenese na podpredsednika z izkušnjami 
na proračunskem področju ali na 
predsednika odbora, pristojnega za 
proračunske zadeve.

Or. en

(Predlog spremembe nadomešča predlog spremembe 36 osnutka poročila (PE 405.935 v03.00 
– FDR 757000))

Obrazložitev

Zaradi novega proračunskega postopka so potrebna redna srečanja predsednikov treh 
institucij.
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Predlog spremembe 128
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 69 e (novo) (*)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 69e (*)
Sprava v proračunskem postopku

1. Predsednik skliče Spravni odbor v 
skladu s členom 314(4) in (5) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije.
2. Politične skupine vsako leto pred 
glasovanjem Parlamenta o stališču Sveta 
imenujejo člane delegacije, po možnosti 
izmed članov odbora, pristojnega za 
proračunske zadeve, in drugih zadevnih 
odborov. Delegacijo vodi predsednik 
Parlamenta. Predsednik lahko to nalogo 
prenese na podpredsednika z izkušnjami 
na proračunskem področju ali na 
predsednika odbora, pristojnega za 
proračunske zadeve.
3. Uporablja se člen 64(2), (4), (5), (7) in 
(8).
4. Ko je na podlagi stališč Parlamenta in 
Sveta v Spravnem odboru dosežen 
dogovor o skupnem besedilu, se zadeva 
uvrsti na dnevni red zasedanja 
Parlamenta, ki bo potekalo v roku 
štirinajstih dni od datuma tega dogovora. 
Uporablja se člen 65(2) in (3).
5. Skupno besedilo v celoti je predmet 
enega samega glasovanja. Pristojni odbor 
ali najmanj ena desetina poslancev lahko 
vloži predlog zavrnitve skupnega besedila, 
o čemer se glasuje poimensko.
6. Če Parlament potrdi skupno besedilo, 
medtem ko ga Svet zavrne, lahko pristojni 
odbor vloži vse ali nekatere predloge 
sprememb Parlamenta k stališču Sveta za 
potrditev v skladu s členom 314(7)(d) 
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Pogodbe o delovanju Evropske unije.
7. V primerih iz odstavkov 5 in 6 so 
dopustna odstopanja od člena 138(1), če 
je to potrebno, da se spoštujejo roki.

Or. en

(Predlog spremembe nadomešča in delno navaja besedilo predloga spremembe 37 osnutka 
poročila (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Predlog spremembe 129
Costas Botopoulos

Poslovnik Parlamenta
Člen 75 – odstavek 1 (*)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Kadar mora Parlament dati privolitev za
predlagani akt, se odloči na podlagi 
priporočila pristojnega odbora za sprejetje 
ali zavrnitev akta.

1. Kadar mora Parlament odobriti
predlagani akt, se odloči na podlagi 
priporočila pristojnega odbora za sprejetje 
ali zavrnitev akta.

Parlament se o aktu, za katerega je po 
Pogodbi ES ali Pogodbi EU potrebna 
njegova privolitev, izreče z enim samim 
glasovanjem, pri čemer ni mogoče vlagati 
predlogov sprememb. Za sprejetje 
privolitve je potrebna takšna večina, kakor 
je navedena v členu Pogodbe ES ali 
Pogodbe EU, ki je pravna podlaga za 
predlagani akt.

Parlament se o aktu, za katerega je po 
Pogodbi o Evropski uniji ali Pogodbi o 
delovanju Evropske unije potrebna 
njegova odobritev, izreče z enim samim 
glasovanjem, pri čemer ni mogoče vlagati 
predlogov sprememb. Za sprejetje 
odobritve je potrebna takšna večina, kakor 
je navedena v členu Pogodbe o Evropski 
uniji ali Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, ki je pravna podlaga za predlagani 
akt.

Pristojni odbor lahko pripravi 
spremljajočo resolucijo.

Or. en

Obrazložitev

(Predlog spremembe nadomešča in delno navaja besedilo predloga spremembe 42 osnutka 
poročila (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000)). Iz zadnjega odstavka se črta besedilo „po 

pridobitvi dovoljenja konference predsednikov“.
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Predlog spremembe 130
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 75 – odstavek 2 (*)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

2. Za pristopne pogodbe in mednarodne 
sporazume ter za ugotovitev hujšega in 
vztrajnega kršenja skupnih načel s strani 
države članice se uporablja člen 82, 83 
oziroma 95. Za postopek okrepljenega 
sodelovanja na področju, za katerega velja 
postopek iz člena 251 Pogodbe ES, se 
uporablja člen 76 tega poslovnika.

2. Za pristopne pogodbe in mednarodne 
sporazume ter za ugotovitev hujšega in 
vztrajnega kršenja skupnih načel s strani 
države članice se uporablja člen 82, 83 
oziroma 95. Za postopek okrepljenega 
sodelovanja na področju, za katerega velja 
redni zakonodajni postopek, se uporablja 
člen 76 tega poslovnika.
(Horizontalni predlog spremembe: besede 
„postopek iz člena 251 Pogodbe ES“ se v 
celotnem besedilu Poslovnika nadomestijo 
z besedami „redni zakonodajni postopek“.

Or. en

Predlog spremembe 131
Andrew Duff

Poslovnik Parlamenta
Člen 75 – odstavek 3 (*)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

3. Kadar je za zakonodajni predlog 
potrebna privolitev Parlamenta, lahko 
pristojni odbor za vzpodbujanje 
pozitivnega izida postopka Parlamentu 
predloži vmesno poročilo o predlogu 
Komisije s predlogom resolucije, ki 
vsebuje priporočila za spremembo ali 
izvršitev predloga.

3. Kadar je za predlog pravnega akta ali 
predvideno mednarodno pogodbo
potrebna odobritev Parlamenta, lahko 
pristojni odbor za vzpodbujanje 
pozitivnega izida postopka Parlamentu 
predloži vmesno poročilo o predlogu
pravnega akta s predlogom resolucije, ki 
vsebuje priporočila za spremembo ali 
izvršitev predloga.

Če Parlament sprejme vsaj eno 
priporočilo, predsednik zahteva nadaljnjo 
razpravo s Svetom.
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Pristojni odbor poda svoje končno 
priporočilo za privolitev Parlamenta ob 
upoštevanju izida razprave s Svetom.

(Horizontalni predlog spremembe: razen v 
členih 52 in 53 se besede „predlog 
Komisije“ in „zakonodajni predlog“ v 
celotnem besedilu Poslovnika nadomestijo 
z besedami „predlog pravnega akta“).

Or. en

Predlog spremembe 132
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 75 – odstavek 3 (*)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

3. Kadar je za zakonodajni predlog
potrebna privolitev Parlamenta, lahko 
pristojni odbor za vzpodbujanje 
pozitivnega izida postopka Parlamentu 
predloži vmesno poročilo o predlogu 
Komisije s predlogom resolucije, ki 
vsebuje priporočila za spremembo ali 
izvršitev predloga.

3. Kadar je za predlog pravnega akta ali 
predvideno mednarodno pogodbo
potrebna odobritev Parlamenta, lahko 
pristojni odbor za vzpodbujanje 
pozitivnega izida postopka Parlamentu 
predloži vmesno poročilo o predlogu 
Komisije s predlogom resolucije, ki 
vsebuje priporočila za spremembo ali 
izvršitev predloga.

Če Parlament sprejme vsaj eno 
priporočilo, predsednik zahteva nadaljnjo 
razpravo s Svetom.
Pristojni odbor poda svoje končno 
priporočilo za privolitev Parlamenta ob 
upoštevanju izida razprave s Svetom.

(Horizontalni predlog spremembe: razen v 
členih 52 in 53 se besede „predlog 
Komisije“ in „zakonodajni predlog“ v 
celotnem besedilu Poslovnika nadomestijo 
z besedami „predlog pravnega akta“ ali 
„predlagani pravni akt“, kot je slovnično 
ustrezno).

Or. {EN}en
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(Predlog spremembe nadomešča in delno navaja besedilo predloga spremembe 43 osnutka 
poročila (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Predlog spremembe 133
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 83 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Kadar se načrtuje začetek pogajanj za 
sklenitev, obnovo ali spremembo 
mednarodnega sporazuma, vključno s 
sporazumi na posebnih področjih kot na 
primer monetarne zadeve ali trgovina, 
pristojni odbor zagotovi, da Komisija 
Parlament v celoti seznani s svojimi
priporočili za pogajalski mandat, po 
potrebi zaupno.

1. Kadar se načrtuje začetek pogajanj za 
sklenitev, obnovo ali spremembo 
mednarodnega sporazuma, vključno s 
sporazumi na posebnih področjih kot na 
primer monetarne zadeve ali trgovina, se
pristojni odbor lahko odloči, da pripravi 
poročilo ali drugače spremlja postopek in 
obvesti konferenco predsednikov odborov 
o svoji odločitvi. Po potrebi se druge 
odbore lahko zaprosi za mnenje v skladu s 
členom 46(1). Po potrebi se uporabljajo 
členi 179(2), 47 in 47(a).
Predsedniki in poročevalci pristojnega 
odbora in pridruženih odborov skupaj 
sprejmejo ustrezne ukrepe, da zagotovijo, 
da Komisija predloži Parlamentu vse 
informacije o priporočilih za pogajalski 
mandat, po potrebi zaupno, pa tudi 
informacije iz odstavkov 3 in 4.

Or. en

Predlog spremembe 134
Andrew Duff

Poslovnik Parlamenta
Člen 86 – naslov (*)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Imenovanje posebnih predstavnikov za 
namene skupne zunanje in varnostne 

politike

Posebni predstavniki
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Or. en

Predlog spremembe 135
Andrew Duff

Poslovnik Parlamenta
Člen 86 – odstavek 4 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

4a. Parlament lahko povabi posebnega 
predstavnika, ki ga imenuje Svet in ga 
pooblasti za določena politična vprašanja, 
ali predstavnik sam zaprosi za povabilo, 
da pred pristojnim odborom poda izjavo.

Or. en

(Predlog spremembe deloma navaja besedilo sedanjega člena 87(3), ki bo v primeru sprejetja 
predloga spremembe črtan)

Obrazložitev

Besedilo omogoča, da se povabi posebnega predstavnika, kadar je potrebno, ne le ob 
imenovanju.

Predlog spremembe 136
Marco Cappato

Poslovnik Parlamenta
Člen 95 – odstavek 3

Veljavno besedilo Predlog spremembe

3. Za sklepe iz odstavkov 1 in 2 je potrebna 
dvotretjinska večina oddanih glasov, ki 
predstavljajo večino poslancev.

3. Za sklepe iz odstavkov 1 in 2 je potrebna 
dvotretjinska večina glasov vseh 
poslancev.

Or. it
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Predlog spremembe 137
Costas Botopoulos, Gérard Onesta

Poslovnik Parlamenta
Člen 97 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 97a
Udeležba državljanov

Po sklepu konference predsednikov v 
skladu s členom 24(4a) lahko Parlament 
organizira javne razprave o temah 
splošnega evropskega pomena, ki se jih 
lahko udeležijo zainteresirani državljani.

Or. fr

Predlog spremembe 138
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 98 (*)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Ko Svet doseže dogovor glede 
kandidature za predsednika Komisije, 
predsednik kandidata pozove, naj poda 
izjavo in Parlamentu predstavi svoje 
politične smernice. Izjavi sledi razprava. 

1. Ko Evropski svet predlaga kandidata za 
predsednika Komisije, predsednik 
kandidata pozove, naj poda izjavo in 
Parlamentu predstavi svoje politične 
smernice. Izjavi sledi razprava.

Svet je vabljen k sodelovanju v razpravi. Evropski svet je vabljen k sodelovanju v 
razpravi. 

2. Parlament kandidaturo potrdi ali zavrne
z večino oddanih glasov.

2. Parlament izvoli predsednika Komisije z 
večino svojih poslancev.

Glasuje se tajno.
3. Če je kandidat izvoljen, predsednik o 
tem obvesti Svet ter njega in 
novoizvoljenega predsednika Komisije 
pozove, naj soglasno predlagata kandidate 
za različna mesta komisarjev.

3. Če je kandidat izvoljen, predsednik o 
tem obvesti Svet ter njega in 
novoizvoljenega predsednika Komisije 
pozove, naj soglasno predlagata kandidate 
za različna mesta komisarjev.

4. Če Parlament kandidature ne potrdi,
predsednik pozove Svet, naj predlaga

4. Če kandidat ne dobi zahtevane večine,
predsednik povabi Evropski svet, naj v 
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novega kandidata. skladu z istim postopkom v enem mesecu 
predloži novega kandidata za volitve.

Or. en

(Predlog spremembe nadomešča predlog spremembe 59 osnutka poročila (PE 405.935 v03.00 
– FDR 757000))

Obrazložitev

Upošteva novo pravico Parlamenta, da izvoli predsednika Komisije.

Predlog spremembe 139
Costas Botopoulos

Poslovnik Parlamenta
Člen 98 – odstavek 1 – pododstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Ko Svet doseže dogovor glede 
kandidature za predsednika Komisije, 
predsednik kandidata pozove, naj poda 
izjavo in Parlamentu predstavi svoje 
politične smernice. Izjavi sledi razprava.

1. Parlament izvoli predsednika Komisije s 
tajnim glasovanjem z večino glasov svojih 
članov na predlog Evropskega sveta,
potem ko je ta Parlamentu predstavil 
svoje politične smernice.  Sledi razprava.

Or. el

Predlog spremembe 140
Johannes Voggenhuber

Poslovnik Parlamenta
Člen 98 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Ko Svet doseže dogovor glede 
kandidature za predsednika Komisije, 
predsednik kandidata pozove, naj poda 
izjavo in Parlamentu predstavi svoje 
politične smernice. Izjavi sledi razprava.

1. Po izjavi kandidata, ki ji sledi razprava, 
Parlament izvoli predsednika Komisije z 
večino glasov svojih članov na predlog 
Evropskega sveta. Če kandidat ne dobi 
zahtevane večine, predsednik povabi 
Evropski svet, naj v skladu z istim 
postopkom v enem mesecu predloži 
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novega kandidata za volitve.
Svet je vabljen k sodelovanju v razpravi.

Or. en

Predlog spremembe 141
Costas Botopoulos

Poslovnik Parlamenta
Člen 98 – odstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

2.  Parlament kandidaturo potrdi ali 
zavrne z večino oddanih glasov.

2. Če kandidat ne dobi podpore zahtevane 
večine, predsednik pozove Evropski svet,
naj v skladu z istim postopkom v enem 
mesecu predlaga novega kandidata.

Glasuje se tajno.

Or. el

Predlog spremembe 142
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 103 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Člani Komisije, Sveta in Evropskega 
sveta lahko kadar koli prosijo predsednika 
za dovoljenje, da podajo izjavo. Predsednik 
odloči, kdaj lahko podajo izjavo ter ali ji bo 
sledila poglobljena razprava ali le trideset 
minutni rok za kratka in jedrnata vprašanja 
poslancev. 

1. Člani Komisije, Sveta in Evropskega 
sveta lahko kadar koli prosijo predsednika 
Parlamenta za dovoljenje, da podajo 
izjavo. Predsednik Evropskega sveta poda 
izjavo po vsaki seji Sveta. Predsednik 
odloči, kdaj lahko podajo izjavo ter ali ji bo 
sledila poglobljena razprava ali le trideset 
minutni rok za kratka in jedrnata vprašanja 
poslancev. 

Or. en

(Predlog spremembe nadomešča in delno navaja besedilo predloga spremembe 62 osnutka 
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poročila (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Obrazložitev

Prilagoditev določbe posebnemu statusu predsednika Evropskega sveta.

Predlog spremembe 143
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 108 – odstavek 1 – pododstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Odbor, politična skupina ali najmanj 
štirideset poslancev lahko Svetu ali 
Komisiji postavi vprašanja z zahtevo, da se 
jih uvrsti na dnevni red Parlamenta. 

1. Odbor, stalna medparlamentarna 
delegacija, politična skupina ali najmanj 
štirideset poslancev lahko Svetu ali 
Komisiji postavi vprašanja z zahtevo, da se 
jih uvrsti na dnevni red Parlamenta.

Or. en

Predlog spremembe 144
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 115 – odstavek 2 – pododstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Parlament lahko v skladu z določbami 
člena 132 opusti zadevo, o kateri bi bilo 
treba razpravljati, in jo v razpravi 
nadomesti z nenačrtovano zadevo. 
Predlogi resolucij v zvezi z izbranimi 
zadevami se vlagajo do večera tistega dne, 
ko je sprejet dnevni red. Natančni rok za 
vlaganje predlogov takšnih resolucij določi 
predsednik.

Parlament lahko v skladu z določbami 
člena 132 opusti zadevo, o kateri bi bilo 
treba razpravljati, in jo v razpravi 
nadomesti z nenačrtovano zadevo. 
Predloge resolucij, od katerih vsaka 
obravnava eno zadevo na dnevnem redu, 
vlaga odbor, pristojen za varstvo 
človekovih pravic, ob upoštevanju 
ustreznih stališč, ki so jih sprejeli 
Parlament, odbori ali delegacije. Natančni 
rok za vlaganje predlogov takšnih resolucij 
določi predsednik.

Or. en
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Predlog spremembe 145
Marco Cappato

Poslovnik Parlamenta
Člen 115 – odstavek 4 – interpretacija

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Glasovanja v skladu s tem členom se 
lahko opravijo skupaj v okviru pristojnosti 
predsednika in konference predsednikov.

Razprava in glasovanja v skladu s tem 
členom so prva točka dnevnega reda 
vsakega zasedanja.

Or. it

Predlog spremembe 146
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 115 – odstavek 5

Veljavno besedilo Predlog spremembe

5. Če je za isto zadevo vloženih dva ali več 
predlogov resolucij, se uporablja postopek 
iz člena 103(4).

črtano

Or. en

Predlog spremembe 147
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Poslovnik Parlamenta
Člen 116

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 116 črtano
pisne izjave

1. Do pet poslancev lahko predloži največ 
200 besed obsegajočo pisno izjavo v zvezi z 
zadevo, ki spada v okvir dejavnosti 
Evropske unije. Pisne izjave se natisnejo v 
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uradnih jezikih in razdelijo. Skupaj z 
imeni podpisnikov se zabeležijo v register. 
Ta register je javen in se hrani pred 
vhodom v sejno dvorano med potekom 
delnih zasedanj, med posameznimi 
delnimi zasedanji pa na ustreznem mestu, 
ki ga določi kolegij kvestorjev.
Vsebina pisne izjave ne sme presegati 
oblike izjave ter zlasti ne sme vsebovati 
odločitev o zadevah, za sprejem katerih 
obstajajo v poslovniku posebni postopki in 
pristojnosti.
2. Vsak poslanec lahko podpiše izjavo, 
zabeleženo v registru.
3. Kadar izjavo podpiše večina poslancev, 
predsednik s tem seznani Parlament in 
objavi imena podpisnikov v zapisniku.
4. Taka izjava se ob koncu delnega 
zasedanja skupaj z imeni podpisnikov 
posreduje v njej navedenim institucijam. 
Vključi se v zapisnik seje, na kateri je bila 
razglašena. Z objavo v zapisniku je 
postopek končan.
5. Pisna izjava, ki je bila v registru več kot 
tri mesece in je ni podpisala najmanj 
polovica poslancev, se šteje za 
brezpredmetno.

Or. en

Predlog spremembe 148
Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Poslovnik Parlamenta
Člen 131 a

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Na zahtevo poročevalca ali na predlog 
konference predsednikov lahko Parlament 
tudi odloči, da se določena točka, ki ne 
potrebuje poglobljene razprave, obravnava 
s kratko predstavitvijo poročevalca na 
plenarnem zasedanju. V takem primeru 

Na zahtevo poročevalca ali na predlog 
konference predsednikov lahko Parlament 
tudi odloči, da se določena točka, ki ne 
potrebuje poglobljene razprave, obravnava 
s kratko predstavitvijo poročevalca na 
plenarnem zasedanju. V takem primeru 
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ima Komisija možnost, da nastopi, vsi 
poslanci pa imajo pravico do odziva s 
predložitvijo dodatne pisne izjave v skladu 
s členom 142(7).

imajo Komisija in en govornik za vsako 
politično skupino možnost, da nastopijo.

Or. en

Obrazložitev

V okviru kratke predstavitve se enemu poslancu vsake politične skupine dovoli, da nastopi, da 
izrazi stališče svoje skupine do predstavljenega poročila.

Predlog spremembe 149
Andrew Duff, Costas Botopoulos

Poslovnik Parlamenta
Člen 131 a

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Na zahtevo poročevalca ali na predlog 
konference predsednikov lahko Parlament 
tudi odloči, da se določena točka, ki ne 
potrebuje poglobljene razprave, obravnava 
s kratko predstavitvijo poročevalca na 
plenarnem zasedanju. V takem primeru 
ima Komisija možnost, da nastopi, vsi 
poslanci pa imajo pravico do odziva s 
predložitvijo dodatne pisne izjave v skladu 
s členom 142(7).

Na zahtevo poročevalca in predlog 
konference predsednikov lahko Parlament 
tudi odloči, da se določena točka, ki ne 
potrebuje poglobljene razprave, obravnava 
s kratko predstavitvijo poročevalca na 
plenarnem zasedanju. V tem primeru ima 
Komisija možnost, da nastopi, temu pa 
sledijo nastopi poslancev v skladu s 
postopkom svobodne razprave brez 
seznama govornikov. Poslanci imajo tudi 
pravico do odziva s predložitvijo dodatne 
pisne izjave v skladu s členom 142(7).

Or. en

Obrazložitev

Kratek del za govornike političnih skupin bi omogočil obširnejšo, vendar še vedno zgoščeno 
razpravo, pri tem pa bi bilo namenjenega več spoštovanja poročevalcu in Komisiji.
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Predlog spremembe 150
Andrew Duff

Poslovnik Parlamenta
Člen 142

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Dodelitev časa za govor Dodelitev časa za govor in seznam 
govornikov

1. Konferenca predsednikov lahko 
Parlamentu predlaga, da se dodeli čas za 
govor za določeno razpravo. Parlament o 
tem odloča brez razprave.

1. Konferenca predsednikov lahko 
Parlamentu predlaga, da se dodeli čas za 
govor za določeno razpravo. Parlament o 
tem odloča brez razprave.

1a. Poslanec sme govoriti le, če mu 
predsednik da besedo. Poslanci se 
obračajo na predsednika. Če se govornik 
oddalji od teme, ga predsednik opomni na 
red.
1b. Predsednik lahko za prvi del določene 
razprave pripravi seznam govornikov, ki 
vključuje enega ali več krogov govornikov 
iz vsake politične skupine, ki želijo 
razpravljati, po vrstnem redu glede na 
velikost skupine, ter enega samostojnega 
poslanca.

2. Čas za govor se dodeli v skladu z 
naslednjimi merili:

2. Čas za govor za ta del razprave se 
dodeli v skladu z naslednjimi merili:

(a) prvi del časa za govor se enakomerno 
porazdeli med vse politične skupine;

(a) prvi del časa za govor se enakomerno 
porazdeli med vse politične skupine;

(b) naslednji del se porazdeli med politične 
skupine sorazmerno s skupnim številom 
njihovih članov;

(b) naslednji del se porazdeli med politične 
skupine sorazmerno s skupnim številom 
njihovih članov;

(c) samostojnim poslancem se dodeli 
splošni čas za govor, ki temelji na delih, 
dodeljenih vsaki politični skupini v skladu 
s pododstavkoma (a) in (b).

(c) samostojnim poslancem se dodeli 
splošni čas za govor, ki temelji na delih, 
dodeljenih vsaki politični skupini v skladu 
s pododstavkoma (a) in (b).

3. Kadar je za več točk dnevnega reda 
dodeljen skupni čas za govor, politične 
skupine predsednika obvestijo, kako bodo 
svoj čas porazdelile med posamezne točke. 
Predsednik skrbi, da se čas za govor 
spoštuje.

3. Kadar je za več točk dnevnega reda 
dodeljen skupni čas za govor, politične 
skupine predsednika obvestijo, kako bodo 
svoj čas porazdelile med posamezne točke. 
Predsednik skrbi, da se čas za govor 
spoštuje.

3a. Ostali del časa za razpravo ni vnaprej 

Adlib Express Watermark



PE421.322v01-00 52/72 AM\773817SL.doc

SL

posebej dodeljen. Namesto tega 
predsednik pozove poslance, naj načeloma 
ne govorijo dalj kot minuto. Predsednik, 
kolikor je mogoče, zagotovi, da govorniki, 
ki imajo različna politična stališča in 
prihajajo iz različnih držav članic, 
govorijo izmenično.
3b. Na prošnjo se lahko da prednost 
predsedniku ali poročevalcu pristojnega 
odbora in predsednikom političnih skupin, 
ki želijo govoriti v imenu svojih skupin, ali 
govornikom, ki jih nadomeščajo.
3c. Predsednik lahko da besedo 
poslancem, ki z dvigom modrega 
kartončka pokažejo, da želijo za kratek 
čas prekiniti govor drugega poslanca, 
kadar je predsednik prepričan, da zaradi 
tega ne bo motena razprava.

4. Poslanec sme govoriti največ minuto o: 
zapisniku, postopkovnih predlogih, 
spremembah končnega osnutka dnevnega 
reda ali dnevnega reda.

4. Poslanec sme govoriti največ minuto o: 
zapisniku razprav, postopkovnih predlogih, 
spremembah končnega osnutka dnevnega 
reda ali dnevnega reda.

5. Komisija in Svet sodelujeta v razpravi o 
poročilu praviloma takoj zatem, ko je 
poročevalec poročilo predstavil. Komisija, 
Svet in poročevalec lahko ponovno 
govorijo, zlasti da odgovorijo na izjave 
poslancev.

5. Komisija in Svet sodelujeta v razpravi o 
poročilu praviloma takoj zatem, ko je 
poročevalec poročilo predstavil. Komisija, 
Svet in poročevalec lahko ponovno 
govorijo, zlasti da odgovorijo na izjave 
poslancev.

6. Brez poseganja v člen 197 Pogodbe ES 
si predsednik prizadeva doseči dogovor s 
Komisijo in Svetom o ustrezni dodelitvi 
časa za njun govor.

6. Brez poseganja v člen 197 Pogodbe ES 
si predsednik prizadeva doseči dogovor s 
Komisijo in Svetom o ustrezni dodelitvi 
časa za njun govor.

7. Poslanci, ki v razpravi niso govorili, 
lahko največ enkrat na delno zasedanje 
predložijo pisno izjavo, ki obsega največ 
200 besed in se priloži dobesednemu 
zapisu seje.

7. Poslanci, ki v razpravi niso govorili, 
lahko največ enkrat na delno zasedanje 
predložijo pisno izjavo, ki obsega največ 
200 besed in se priloži dobesednemu 
zapisu seje.

Or. en

(Predlog spremembe delno navaja besedilo predloga spremembe 67 osnutka poročila (PE 
405.935 v03.00 – FDR 757000))
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Obrazložitev

142 (1a): Da se omogoči živahna razprava, bi morali govorniki zapolniti prve vrste dvorane 
za zasedanja.
142 (3)c: Da bi se povečale možnosti za uporabo modrega kartončka. 
142 (4a): Iz dobesednega zapisa se ne sme črtati ničesar, a bi se omogočil popoln in obširen 
pregled razprav. Lahko bi bila potrebna tudi celotna evidenca, na primer pri morebitnih 
sporih ali disciplinskih ukrepih.

Predlog spremembe 151
Klaus-Heiner Lehne

Poslovnik Parlamenta
Člen 142

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Dodelitev časa za govor Dodelitev časa za govor in seznam 
govornikov

1. Konferenca predsednikov lahko 
Parlamentu predlaga, da se dodeli čas za 
govor za določeno razpravo. Parlament o 
tem odloča brez razprave.

1. Konferenca predsednikov lahko 
Parlamentu predlaga, da se dodeli čas za 
govor za določeno razpravo. Parlament o 
tem odloča brez razprave.

1a. Poslanec sme govoriti le, če mu 
predsednik da besedo. Poslanci govorijo s 
svojih mest in se obračajo na predsednika
Če se govornik oddalji od teme, ga 
predsednik opomni na red.
1b. Predsednik lahko za prvi del določene 
razprave pripravi seznam govornikov, ki 
vključuje enega ali več krogov govornikov 
iz vsake politične skupine, ki želijo 
razpravljati, po vrstnem redu glede na 
velikost skupine, ter enega samostojnega 
poslanca.

2. Čas za govor se dodeli v skladu z 
naslednjimi merili:

Čas za govor za ta del razprave se dodeli v 
skladu z naslednjimi merili:

a) prvi del časa za govor se enakomerno 
porazdeli med vse politične skupine;

a) prvi del časa za govor se enakomerno 
porazdeli med vse politične skupine;

b) naslednji del se porazdeli med politične 
skupine sorazmerno s skupnim številom 
njihovih članov;

b) naslednji del se porazdeli med politične 
skupine sorazmerno s skupnim številom 
njihovih članov;

c) samostojnim poslancem se dodeli c) samostojnim poslancem se dodeli 
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splošni čas za govor, ki temelji na delih, 
dodeljenih vsaki politični skupini v skladu 
s pododstavkoma (a) in (b).

splošni čas za govor, ki temelji na delih, 
dodeljenih vsaki politični skupini v skladu 
s pododstavkoma (a) in (b).

3. Kadar je za več točk dnevnega reda 
dodeljen skupni čas za govor, politične 
skupine predsednika obvestijo, kako bodo 
svoj čas porazdelile med posamezne točke.
Predsednik skrbi, da se čas za govor 
spoštuje.

3. Kadar je za več točk dnevnega reda 
dodeljen skupni čas za govor, politične 
skupine predsednika obvestijo, kako bodo 
svoj čas porazdelile med posamezne točke.
Predsednik skrbi, da se čas za govor 
spoštuje.

3a. Ostali del časa za razpravo ni vnaprej 
posebej dodeljen. Namesto tega 
predsednik pozove poslance, naj načeloma 
ne govorijo dalj kot minuto. Predsednik 
kolikor je mogoče zagotovi, da govorniki, 
ki imajo različna politična stališča in 
prihajajo iz različnih držav članic, 
govorijo izmenično.
3b. Na prošnjo se lahko da prednost 
predsedniku ali poročevalcu pristojnega 
odbora in predsednikom političnih skupin, 
ki želijo govoriti v imenu svojih skupin, ali 
govornikom, ki jih nadomeščajo.
3c. Predsednik lahko da besedo 
poslancem, ki z dvigom modrega 
kartončka pokažejo, da želijo postaviti 
vprašanje drugemu poslancu med 
njegovim govorom, kadar se govornik s 
tem strinja in je predsednik prepričan, da 
zaradi tega ne bo motena razprava.

4. Poslanec sme govoriti največ minuto o: 
zapisniku, postopkovnih predlogih, 
spremembah končnega osnutka dnevnega 
reda ali dnevnega reda.

4. Poslanec sme govoriti največ minuto o: 
zapisniku, postopkovnih predlogih, 
spremembah končnega osnutka dnevnega 
reda ali dnevnega reda.

4a. Brez poseganja v svoja druga 
pooblastila za vzdrževanje reda lahko da 
predsednik iz zapisnikov sej izbrisati 
govore tistih poslancev, katerim ni dal 
besede ali ki govorijo dlje od dodeljenega 
jim časa.

5. Komisija in Svet sodelujeta v razpravi o 
poročilu praviloma takoj zatem, ko je 
poročevalec poročilo predstavil. Komisija, 
Svet in poročevalec lahko ponovno 
govorijo, zlasti da odgovorijo na izjave 

5. Komisija in Svet sodelujeta v razpravi o 
poročilu praviloma takoj zatem, ko je 
poročevalec poročilo predstavil. Komisija, 
Svet in poročevalec lahko ponovno 
govorijo, zlasti da odgovorijo na izjave 
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poslancev. poslancev.
6. Brez poseganja v člen 197 Pogodbe ES 
si predsednik prizadeva doseči dogovor s 
Komisijo in Svetom o ustrezni dodelitvi 
časa za njun govor.

6. Brez poseganja v člen 197 Pogodbe ES 
si predsednik prizadeva doseči dogovor s 
Komisijo in Svetom o ustrezni dodelitvi 
časa za njun govor.

7. Poslanci, ki v razpravi niso govorili, 
lahko največ enkrat na delno zasedanje 
predložijo pisno izjavo, ki obsega največ 
200 besed in se priloži dobesednemu 
zapisu seje.

7. Poslanci, ki v razpravi niso govorili, 
lahko največ enkrat na delno zasedanje 
predložijo pisno izjavo, ki obsega največ 
200 besed in se priloži dobesednemu 
zapisu seje.

(Če bo predlog spremembe sprejet, se 
člena 141 in 143 štejeta za 
brezpredmetna).

Or. de

Predlog spremembe 152
Marco Cappato

Poslovnik Parlamenta
Člen 142 – odstavek 2 – črka c (a) (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

c. (a) čas za govor poslancev, ki berejo 
napisano besedilo, se zmanjša za četrtino;
ta določba se ne uporablja, če gre za 
citiranje pravnih ali zakonodajnih aktov.

Or. it

Predlog spremembe 153
Costas Botopoulos

Poslovnik Parlamenta
Člen 142 – odstavek 3 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

3a. Ostali del časa za razpravo ni vnaprej 
posebej dodeljen. Namesto tega 
predsednik pozove poslance, naj načeloma 
ne govorijo dalj kot minuto. Predsednik 
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kolikor je mogoče zagotovi, da govorniki, 
ki imajo različna politična stališča in 
prihajajo iz različnih držav članic, 
govorijo izmenično. Upošteva se vrstni 
red, po katerem so bile podane zahteve za 
čas za govor.

Or. en

Obrazložitev

Na koncu se doda nov stavek.

Predlog spremembe 154
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 142 – odstavek 3 b (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

3b. Na prošnjo se lahko da prednost 
predsedniku ali poročevalcu pristojnega 
odbora, predsedniku medparlamentarne 
delegacije, pristojne za državo, ki jo 
zadeva razprava, in predsednikom 
političnih skupin, ki želijo govoriti v 
imenu svojih skupin, ali govornikom, ki 
jih nadomeščajo.

Or. en

(Predlog spremembe nadomešča odstavek 3b predloga spremembe 67 (Člen 142 – Dodelitev 
časa za govor) osnutka poročila (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Predlog spremembe 155
Costas Botopoulos

Poslovnik Parlamenta
Člen 142 – odstavek 3 c (novo)
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

3c. Predsednik lahko da besedo 
poslancem, ki zanjo zaprosijo z dvigom 
modrega kartončka, in pri tem zagotovi 
nemoten potek razprave. Dovoljenje za 
besedo se poda, potem ko trenutni 
govornik konča govor. Čas za govor je 
omejen na pol minute.

Or. el

Predlog spremembe 156
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Poslovnik Parlamenta
Člen 144

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Med prvo sejo vsakega delnega zasedanja 
predsednik za največ trideset minut da 
besedo poslancem, ki želijo Parlament 
opozoriti na zadevo političnega pomena. 
Čas za govor traja največ minuto za 
vsakega poslanca. Predsednik lahko odobri 
dodatno tako obdobje pozneje na istem 
delnem zasedanju.

Na večer prve seje vsakega delnega 
zasedanja predsednik za največ trideset 
minut da besedo poslancem, ki želijo 
Parlament opozoriti na zadevo političnega 
pomena. Čas za govor traja največ minuto 
za vsakega poslanca. Predsednik lahko 
odobri dodatno tako obdobje zadnji dan 
vsakega delnega zasedanja.

Or. en

Predlog spremembe 157
Andrew Duff

Poslovnik Parlamenta
Člen 151 – odstavek 4 – pododstavek 3

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Smiselno se uporablja člen 103(4). črtano

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe je odvisen od odlomka predloga skupine ALDE za spremembo člena 
45(2). Ne bo razloga, da bi dovolili naključne skupne resolucije, če so samoiniciativna 
poročila ponovno podvržena predlogom sprememb z boljšim postopkom.

Predlog spremembe 158
Andrew Duff

Poslovnik Parlamenta
Člen 157 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Kadar besedilo, ki je predmet 
glasovanja, vsebuje dve ali več določb, se 
nanaša na dve ali več točk ali bi lahko bilo 
razdeljeno na dva ali več delov, od katerih 
ima vsak svoj ločen logični pomen in
normativno vrednost, lahko politična 
skupina ali najmanj štirideset poslancev 
zahteva, da se o njem glasuje po delih.

1. Kadar besedilo, ki je predmet 
glasovanja, vsebuje dve ali več določb, se 
nanaša na dve ali več točk ali bi lahko bilo 
razdeljeno na dva ali več delov, od katerih 
ima vsak svoj ločen pomen in/ali
normativno vrednost, lahko politična 
skupina ali najmanj štirideset poslancev 
zahteva, da se o njem glasuje po delih.

Or. en

Obrazložitev

Sedanje besedilo člena je preozko za potrebe parlamentarne prakse.

Predlog spremembe 159
Hanne Dahl

Poslovnik Parlamenta
Člen 159

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Parlament običajno glasuje z 
vzdigovanjem rok.

1. Parlament običajno glasuje z uporabo 
elektronskega sistema glasovanja.

2. Če predsednik odloči, da je izid 
dvomljiv, se ponovno glasuje z 
elektronskim sistemom glasovanja, če 
slednji ne deluje, pa z usedanjem in 
vstajanjem.

2. Če uporaba elektronskega sistema 
glasovanja zaradi tehničnih razlogov ni 
možna, se ponovno glasuje z vzdigovanjem 
rok ali z usedanjem in vstajanjem.
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3. Izid glasovanja se zabeleži. 3. Izid glasovanja se zabeleži.

Or. en

Obrazložitev

Elektronski sistem glasovanja bi zagotovil zanesljiv rezultat o tem, ali obstaja večina, 
kvalificirana večina ali sklepčnost na plenarnem zasedanju in v odboru, ne da bi bilo treba 
preverjati glasovanja z vzdigovanjem rok, kot v sedanjem Poslovniku.

Predlog spremembe 160
Hanne Dahl

Poslovnik Parlamenta
Člen 159 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 159a
Končno glasovanje:

1. Pri glasovanju o celotnem 
zakonodajnem dokumentu kot takem, naj 
bo eno samo glasovanje in/ali končno 
glasovanje, Parlament običajno glasuje 
poimensko z uporabo elektronskega 
sistema glasovanja.
2. Izid glasovanja se zabeleži.

Or. en

Obrazložitev

Če bi bila vsa končna glasovanja o zakonodajnem dokumentu potekala poimensko, bi se 
povečala odgovornost do državljanov, brez poseganja v dodatno zahtevo iz člena 160.

Predlog spremembe 161
Hanne Dahl

Poslovnik Parlamenta
Člen 160 – odstavek 1
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Poleg primerov, določenih v členih 
99(4) in 100(5), se poimensko glasuje tudi, 
kadar to pisno zahteva politična skupina ali 
najmanj štirideset poslancev na predvečer 
glasovanja, razen če predsednik določi 
drugačen rok.

1. Poleg primerov, določenih v členih 
99(4), 100(5) in 159a, se poimensko 
glasuje tudi, kadar to pisno zahteva 
politična skupina ali najmanj štirideset
poslancev na predvečer glasovanja, razen 
če predsednik določi drugačen rok.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga je prilagoditi pravila obstoječi praksi, saj poimensko glasovanje vedno 
poteka z uporabo elektronskega sistema.

Predlog spremembe 162
Hanne Dahl

Poslovnik Parlamenta
Člen 160 – odstavek 2 – pododstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

2. Poimensko glasovanje poteka po 
abecednem vrstnem redu, začenši z 
imenom poslanca, ki ga določi žreb. Zadnji 
glasuje predsednik.

2. Poimensko glasovanje poteka s 
pomočjo elektronskega sistema 
glasovanja. Če uporaba tega sistema ni 
mogoča zaradi tehničnih razlogov,
poimensko glasovanje poteka po 
abecednem vrstnem redu, začenši z 
imenom poslanca, ki ga določi žreb. Zadnji 
glasuje predsednik.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga je prilagoditi pravila obstoječi praksi, saj poimensko glasovanje vedno 
poteka z uporabo elektronskega sistema.
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Predlog spremembe 163
Hanne Dahl

Poslovnik Parlamenta
Člen 161 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Predsednik lahko kadar koli sklene, da 
bo glasovanje, navedeno v členih 159, 160 
in 162, potekalo s pomočjo elektronskega 
sistema glasovanja.

1. Predsednik zagotovi, da glasovanje, 
navedeno v členih 159, 160 in 162, poteka
s pomočjo elektronskega sistema 
glasovanja.

Kadar uporaba elektronskega sistema 
glasovanja zaradi tehničnih razlogov ni 
možna, glasovanje poteka v skladu s 
členom 159, 160(2) ali 162.

Kadar uporaba elektronskega sistema 
glasovanja zaradi tehničnih razlogov ni 
možna, glasovanje poteka z vzdigovanjem 
rok ali v skladu s členom 160(2) ali 162.

Predsedstvo sprejme navodila, ki urejajo 
tehnično uporabo elektronskega sistema 
glasovanja.

Predsedstvo sprejme navodila, ki urejajo 
tehnično uporabo elektronskega sistema 
glasovanja.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se ohranila notranja skladnost Poslovnika EP, avtorji predlagajo spremembo člena 
161(1) v skladu s predlaganimi spremembami členov 159 in 160. 

Predlog spremembe 164
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 172 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 172a
Sprejeta besedila

1. Besedila, ki jih sprejme Parlament, se 
objavijo neposredno po glasovanju. 
Predložijo se Parlamentu, skupaj z 
zapisniki ustreznih sej, in shranijo v 
arhivu Parlamenta.
2. Besedila, ki jih je sprejel Parlament, je 
treba dokončno pravno-jezikovno 
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oblikovati, za kar je odgovoren 
predsednik. Kadar se takšna besedila 
sprejmejo na podlagi sporazuma, 
doseženega med Parlamentom in Svetom, 
besedilo dokončno oblikujeta obe 
instituciji v tesnem sodelovanju in 
soglasju.
3. Postopek, določen v členu 204a, se 
uporablja, če so za zagotovitev 
povezanosti in kakovosti besedila v skladu 
z voljo, ki jo je izrazil Parlament, potrebne 
prilagoditve, ki presegajo popravke 
tipoloških napak ali popravke, ki so 
potrebni za zagotovitev skladnosti vseh 
jezikovnih različic, pa tudi njihove 
jezikovne pravilnosti in terminološke 
doslednosti.
4. Besedila, ki jih sprejme Parlament v 
skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe 
ES, so v obliki prečiščenih besedil. Če 
glasovanje Parlamenta ni temeljilo na 
sporazumu s Svetom, so ti sprejeti 
predlogi sprememb v prečiščenem 
besedilu označeni.
5. Potem ko so dokončno oblikovana, 
sprejeta besedila podpišeta predsednik in 
generalni sekretar ter se objavijo v 
Uradnem listu.

Or. en

(Predlog spremembe nadomešča predloga spremembe 74 in 75 osnutka poročila (PE 405.935 
v03.00 – FDR 757000))

Predlog spremembe 165
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 175 – naslov

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Ustanovitev začasnih odborov Ustanovitev posebnih odborov

Or. en
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Predlog spremembe 166
József Szájer

Poslovnik Parlamenta
Člen 177 – odstavek 1 –interpretacija (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Sestava odborov strogo odraža sestavo 
Parlamenta. Izmenjava sedežev med 
političnimi skupinami ne sme biti 
dovoljena.

Or. en

Predlog spremembe 167
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 177 – odstavek 1 – interpretacija (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Pri upoštevanju sorazmernosti med 
skupinami ne sme biti odstopanja od 
najbližjega ustreznega celega števila. Če 
se skupina odloči, da ne bo zasedla 
sedežev v odboru, ti sedeži ostanejo 
prazni, velikost odbora pa se zmanjša za 
ustrezno število.

Or. en

Predlog spremembe 168
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 179 – odstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

2. Če stalni odbor izjavi, da ni pristojen za 
obravnavo vprašanja, ali če pride do spora 

2. Če stalni odbor izjavi, da ni pristojen za 
obravnavo vprašanja, ali če pride do spora 
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glede pristojnosti dveh ali več stalnih 
odborov, se vprašanje pristojnosti predloži 
konferenci predsednikov v štirih delovnih 
tednih od razglasitve predložitve odboru v 
Parlamentu. O tem se obvesti konferenca 
predsednikov odborov, ki lahko da 
priporočilo konferenci predsednikov.
Konferenca predsednikov odloči v šestih 
delovnih tednih od predložitve vprašanja 
pristojnosti. V nasprotnem primeru se 
vprašanje uvrsti na dnevni red 
naslednjega delnega zasedanja.

glede pristojnosti dveh ali več stalnih 
odborov, se vprašanje pristojnosti predloži 
konferenci predsednikov v štirih delovnih 
tednih od razglasitve predložitve odboru v 
Parlamentu. Konferenca predsednikov 
sprejme odločitev v roku šestih tednov na 
osnovi priporočila konference 
predsednikov odborov ali, če ga 
konferenca ne poda, predsednika slednje.
Če v tem obdobju konferenca 
predsednikov ne sprejme odločitve, se 
šteje, da je priporočilo sprejeto.

Or. en

Predlog spremembe 169
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 179 – odstavek 2 – interpretacija (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Predsedniki odborov lahko sklenejo 
dogovore z drugimi predsedniki odborov v 
zvezi z dodelitvijo zadeve določenemu 
odboru, po potrebi tudi z odobritvijo 
postopka s pridruženimi odbori v skladu s 
členom 47.

Or. en

Predlog spremembe 170
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 181

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Pododbori Delovne skupine odborov
1. Po predhodni pridobitvi dovoljenja 
konference predsednikov lahko stalni ali 

Odbori lahko ustanovijo delovne skupine, 
da jim pomagajo ali pripravljajo delo. 
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začasni odbor v interesu svojega dela 
ustanovi enega ali več pododborov, hkrati 
pa določi njihovo sestavo v skladu s 
členom 177 in področje pristojnosti. 
Pododbori poročajo odboru, ki jih je 
ustanovil.

Takšnim delovnim skupinam se ponudijo 
tehnične in upravne zmogljivosti, 
primerljive s tistimi, ki jih imajo odbori. 
Predsedstvo določi izvedbene določbe.

2. Postopek, ki se uporablja za odbore, 
velja tudi za pododbore.
3. Namestniki lahko sodelujejo v 
pododborih pod enakimi pogoji kot v 
odborih.
4. Uporaba teh določb mora zagotavljati 
odvisnost med pododborom in odborom, v 
okviru katerega je bil ustanovljen. Zato so 
vsi polnopravni člani pododbora izbrani 
izmed članov krovnega odbora.

Or. en

Predlog spremembe 171
Costas Botopoulos

Poslovnik Parlamenta
Člen 182 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 182a

Koordinatorji odborov in poročevalci v 
senci

1. Politične skupine in samostojni 
poslanci v posameznih odborih lahko 
imenujejo enega od svojih poslancev za 
koordinatorja.
2. Predsednik po potrebi skliče 
koordinatorje odborov, da pripravijo 
odločitve, ki jih mora sprejeti odbor, zlasti 
odločitve glede postopka imenovanja 
poročevalcev.
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3. Politične skupine in samostojni 
poslanci lahko za vsako poročilo 
imenujejo poročevalca v senci, ki spremlja 
napredek zadevnega poročila. Njegovo 
ime sporočijo predsedniku.

Or. el

Predlog spremembe 172
Andrew Duff

Poslovnik Parlamenta
Člen 182 a (novo) v Poglavju 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 182a
Koordinatorji odborov in poročevalci v 

senci
1. Politične skupine in samostojni 
poslanci v posameznih odborov lahko 
imenujejo enega od svojih poslancev za 
koordinatorja.
2. Predsednik po potrebi skliče 
koordinatorje odborov, da pripravijo 
odločitve, ki jih mora sprejeti odbor, zlasti 
odločitve glede postopka in imenovanja 
poročevalcev. Odbor lahko prenese 
pooblastilo za sprejemanje nekaterih 
odločitev na koordinatorje, z izjemo 
sprejemanja poročil, mnenj ali predlogov 
sprememb. Podpredsedniki so lahko 
povabljeni, da v posvetovalni vlogi 
sodelujejo pri sejah koordinatorjev 
odborov. Koordinatorji skušajo doseči 
soglasje. Če soglasja ni mogoče doseči, 
lahko glede na različno moč posameznih 
skupin sprejemajo sklepe le z večino, ki 
jasno predstavlja veliko večino v odboru.
2a. Na začetku vsakega koledarskega leta 
se vsaki skupini glede na velikost podelijo 
točke za poročila. Poročila se lahko 
dodelijo tudi za nič točk. Koordinatorji si 
pri dodeljevanju poročil prizadevajo za 
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soglasje. Če ni soglasja, sledi glasovanje, 
ponderirano z velikostjo skupin.
3. Politične skupine in samostojni 
poslanci lahko za vsako poročilo 
imenujejo poročevalca v senci, ki spremlja 
napredek zadevnega poročila in išče 
kompromise v odboru v imenu skupine ali 
samostojnih poslancev. Njegovo ime 
sporočijo predsedniku. Poročevalec 
obvešča poročevalce v senci in se z njimi 
posvetuje na vseh stopnjah postopka 
soodločanja ali drugih zakonodajnih 
postopkov. V celoti se spoštujejo smernice, 
določene v [Priloga XYZ].

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je upoštevati vlogo koordinatorjev in poročevalcev v senci v 
praksi, jo opredeliti in dokončno oblikovati. 
Doslej sistem dodeljevanja točk poročilom še ni bil določen v Poslovniku.
Izkušnje, zlasti z odločitvami v prvi obravnavi, so pokazale, da so potrebne strožje smernice.

Predlog spremembe 173
Andrew Duff

Poslovnik Parlamenta
Člen 184

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Zapisnik vsake seje odbora se razdeli vsem 
članom in posreduje odboru v sprejetje na 
njegovi naslednji seji.

Zapisnik vsake seje odbora se razdeli vsem 
članom in posreduje odboru v sprejetje na 
njegovi naslednji seji.

Vsak avdiovizualni zapis seje, vključno z 
zvočnimi posnetki iz vseh tolmaških 
kabin, se presname in da na razpolago na 
internetu.

Or. en
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Predlog spremembe 174
Hanne Dahl

Poslovnik Parlamenta
Člen 185 – odstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

2. Odbor veljavno glasuje, kadar je 
dejansko navzoča četrtina njegovih članov. 
V kolikor pa to pred glasovanjem zahteva 
šestina članov odbora, je glasovanje 
veljavno le, če se ga je udeležila večina 
članov odbora.

2. Odbor veljavno glasuje, kadar je 
dejansko navzoča četrtina njegovih članov, 
kot ugotovljeno z uporabo elektronskega 
sistema glasovanja. V kolikor pa to pred 
glasovanjem zahteva šestina članov 
odbora, je glasovanje veljavno le, če se ga 
je udeležila večina članov odbora, kot 
ugotovljeno z uporabo elektronskega 
sistema glasovanja.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se ohranila notranja skladnost Poslovnika EP, avtorji predlagajo spremembo člena 161 
v skladu s predlaganimi spremembami členov 159 in 160.

Predlog spremembe 175
Johannes Voggenhuber, Satu Hassi

Poslovnik Parlamenta
Člen 185 – odstavek 3

Veljavno besedilo Predlog spremembe

3. V odboru se glasuje z vzdigovanjem rok, 
razen če četrtina članov odbora zahteva 
poimensko glasovanje. V tem primeru se 
glasuje v skladu s členom 160(2).

3. V odboru se glasuje z vzdigovanjem rok, 
razen če desetina članov odbora zahteva 
poimensko glasovanje. V tem primeru se 
glasuje v skladu s členom 160(2).

Or. en

Obrazložitev

Število zakonodajnih dokumentov, zaključenih na prvi obravnavi, se je znatno povečalo. 
Hkrati se na plenarnih zasedanjih pogosteje uporablja poenostavljeni postopek, tako da 
glasovanje v odboru postane pomembnejše in ga je lažje slediti. Poleg tega so se precej 
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izboljšale zmogljivosti za elektronsko glasovanje.

Predlog spremembe 176
Hanne Dahl

Poslovnik Parlamenta
Člen 185 – odstavek 3

Veljavno besedilo Predlog spremembe

3. V odboru se glasuje z vzdigovanjem rok, 
razen če četrtina članov odbora zahteva
poimensko glasovanje. V tem primeru se 
glasuje v skladu s členom 160(2).

3. V odboru se običajno glasuje z uporabo 
elektronskega sistema glasovanja. Če
uporaba elektronskega sistema glasovanja 
zaradi tehničnih razlogov ni možna, se 
lahko glasuje z vzdigovanjem rok ali z 
usedanjem in vstajanjem. Poimensko se 
glasuje, če tako zahteva četrtina članov 
odbora. V tem primeru se glasuje z 
uporabo elektronskega sistema glasovanja 
v skladu s členom 160(2).

Or. en

Obrazložitev

Da bi se ohranila notranja skladnost Poslovnika EP, avtorji predlagajo spremembo člena 161 
v skladu s predlaganimi spremembami členov 159 in 160.

Predlog spremembe 177
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 188 – odstavek 6 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

6a. Predsedniku delegacije se omogoči, da 
govori pred posebnim odborom, ko je na 
dnevnem redu zadeva, ki je povezana s 
področjem pristojnosti delegacije. Enako 
velja za predsednika ali poročevalca 
posebnega odbora na sejah delegacije.

Or. en
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Predlog spremembe 178
Andrew Duff

Poslovnik Parlamenta
Naslov VII a (novo) – Člen 190 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

NASLOV VIIa
MEDSKUPINE

Člen 190a
Medskupine

Parlament prizna ustanovitev medskupin.
Predsedstvo določi metode dela, zato da se 
medskupine lahko redno srečujejo in 
učinkovito delujejo.

Or. en

Predlog spremembe 179
Richard Corbett

Poslovnik Parlamenta
Člen 192 – odstavek 1

Veljavno 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 pripravi poročilo v 
skladu s členom 45 ali kako drugače izrazi 
svoje mnenje o peticijah, ki jih je označil 
za dopustne.

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

Če poročilo obravnava zlasti uporabo ali 
razlago prava Evropske unije, se pridruži 
odbor, pristojen za zadevo, v skladu s 
členom 46(1) ter prvo in drugo alineo 
člena 47. Pristojni odbor brez glasovanja 
sprejme predloge za dele predloga 
resolucije, sprejete od odbora, pristojnega 
za zadevo, ki obravnavajo uporabo ali 
razlago prava Evropske unije. Če pristojni 
odbor ne sprejme teh predlogov, jih 
pridruženi odbor lahko vloži neposredno 
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pri Parlamentu.

Or. en

Predlog spremembe 180
Marco Cappato

Poslovnik Parlamenta
Priloga 1 – Člen 2 – pododstavek 3

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Za prijave v registru je osebno odgovoren 
vsak poslanec in se vsako leto posodobijo.

Za prijave v registru je pravno odgovoren 
Parlament in se vsako leto posodobijo.

Or. it

Predlog spremembe 181
Johannes Voggenhuber

Poslovnik Parlamenta
Priloga IV – Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

O osnutkih dopolnitev in predlaganih 
spremembah, ki jih je pristojni odbor 
zavrnil, se v Parlamentu ne glasuje, razen 
če to pred iztekom roka, ki ga določi 
predsednik, pisno zahteva eden izmed 
odborov ali najmanj štirideset poslancev; ta 
rok nikakor ne sme biti krajši od 24 ur pred 
začetkom glasovanja.

O osnutkih dopolnitev in predlaganih 
spremembah, ki jih je pristojni odbor 
zavrnil, se v Parlamentu ne glasuje, razen 
če to pred iztekom roka, ki ga določi 
predsednik, pisno zahteva eden izmed 
odborov, politična skupina ali najmanj 
štirideset poslancev; ta rok nikakor ne sme 
biti krajši od 24 ur pred začetkom 
glasovanja.

Or. en

Obrazložitev

Ni več razloga, da skupine ne bi smele ponovno vlagati predlogov sprememb za plenarno 
zasedanje v proračunskem postopku ter bi morale prestajati nadležen postopek zbiranja 
podpisov.
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Predlog spremembe 182
Johannes Voggenhuber

Poslovnik Parlamenta
Priloga IV – Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

3. Taki osnutki dopolnitev so dopustni le, 
če so predloženi v pisni obliki, če jih je 
podpisalo najmanj štirideset poslancev ali 
so vloženi v imenu odbora in če je 
zagotovljeno ravnotežje med prihodki in 
odhodki. Člen 46(5) se ne uporablja.

3. Taki osnutki dopolnitev so dopustni le, 
če so predloženi v pisni obliki, če jih je 
podpisalo najmanj štirideset poslancev ali 
so vloženi v imenu odbora ali politične 
skupine in če je zagotovljeno ravnotežje 
med prihodki in odhodki. Člen 46(5) se ne 
uporablja.

Or. en

Obrazložitev

Ni več razloga, da skupine ne bi smele ponovno vlagati predlogov sprememb za plenarno 
zasedanje v proračunskem postopku ter bi morale prestajati nadležen postopek zbiranja 
podpisov.
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