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POBUDE

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

A. ob upoštevanju dejstva, da so pobude za "poenostavitev zakonodajnega okolja" 
(poenostavitev) na dnevnem redu institucij že več kot deset let, in to v različnih oblikah 
in z različnimi poudarki,

B. ob upoštevanju, da Komisija v svojem sporočilu z dne 25. oktobra 2005 "Izvajanje 
Lizbonskega programa Skupnosti: strategija za poenostavitev zakonodajnega okolja" 
(KOM(2005)0535) poenostavitve z vso pravico ne predstavlja kot zakonodajno tehniko, 
ki se razlikuje od kodifikacije, preoblikovanja ali razveljavitve, temveč kot celovit 
postopek, ki vključuje omenjena orodja in je namenjen poenostavitvi in s tem pocenitvi 
nacionalnih predpisov in predpisov Skupnosti,

C. ob upoštevanju, da ta postopek Komisiji predstavlja orodje v službi lizbonske strategije,

D. ob upoštevanju, da takšen postopek predvideva partnerstvo na tem področju najprej med 
evropskimi institucijami in potem med njimi in pristojnimi nacionalnimi organi,

E. ob upoštevanju, da so bile izkušnje Komisije, Sveta in Parlamenta v preoblikovanju 
zakonodajnih besedil nedavno ovrednotene v poročilu pravnih služb treh institucij, kjer 
so bile poudarjene določene "otroške bolezni", kakor tudi koristni napotki za v 
prihodnje1,

F. ob upoštevanju, da so bile pobude za poenostavitev, sprožene od začetka izvajanja 
drugega programa poenostavitve februarja 2003 (KOM(2003)0071) naprej, po svoji 
naravi in obsegu zelo različne, in so zajemale vse od posamične revizije direktiv do 
normativnega preoblikovanja celotnega sektorja, kar otežuje poenotenje postopkovnega 
pristopa,

1. poudarja, da je v primeru "prestroge predpisne ureditve" na nekem področju to v veliki 
meri posledica zakonodajne dejavnosti držav članic, in da mora razveljavitvi predpisov 
Skupnosti, če do nje pride, slediti razveljavitev ustreznih nacionalnih določb;

2. izraža presenečenje nad tem, da je bilo v prej omenjenem sporočilu Komisije vprašanje 
reforme sedanjega sistema delegiranja normativne funkcije (sistema komitologije) 
sproženo le na kratko in naključno2, glede na to, da bi takšna reforma lahko veliko 
prispevala k poenostavitvi sekundarnega prava Skupnosti in omogočila Komisiji, da po 
hitrejših postopkih sprejme izvedbene določbe;

3. ugotavlja, da je "uspeh" pobud za poenostavitev, ki prihajajo in se uresničujejo od leta 
2003, zadovoljiv, in da povprečno trajanje postopkov glede na zapletenost gradiva ni 
predolgo3;

  
1 Poročilo o vrednotenju izvajanja medinstitucionalnega sporazuma o bolj strukturirani uporabi tehnike  
preoblikovanja pravnih aktov z dne 21. septembra 2005.
2 Konec točke 3.d.

3 Komisija v svojem prej omenjenem sporočilu v obvestilu na strani 26 spodaj navaja, da "imajo zakonodajni 
organi še vedno v postopku" petnajst zakonodajnih predlogov, vloženih v skladu s programom poenostavitve iz 
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4. vendar opaža, da je bilo število pobud za poenostavitev, vloženih od omenjenega datuma 
naprej, zelo omejeno, in da v začetku zastavljeni cilji zmanjšanja obsega pravnega reda še 
zdaleč niso doseženi; 

5. ugotavlja tudi, da bi lahko bili postopki urejanja nekaterih instrumentov, uporabljenih v 
okviru strategije za poenostavitev, še posebej postopek preoblikovanja, bolj jasni glede 
pristojnosti vsake institucije, da bi se s tem izognili nesoglasjem v zvezi s postopki in 
blokadam, ki bi lahko iz tega izhajale; 

6. kaže pripravljenost, da več prispeva k naporom, ki jih morajo skupaj vložiti vse tri 
institucije, če naj bi ponovno stekel proces poenostavitve;

7. se zavezuje, da bo razmislil o izboljšanju svojih postopkov in notranjih zakonodajnih 
tehnik, da bi s tem pospešil proces poenostavitve, vendar ob spoštovanju postopkov, ki 
jih predvideva primarno pravo, na primer pogodbe, ki ustanavlja Evropsko skupnost;

8. meni, da mora biti izhodišče za takšen postopek analiza pobud za poenostavitev, ki se 
udejanjajo od leta 2003 dalje, analiza, ki bi lahko pozneje odprla možnosti za izboljšanje 
tehnik in postopkov, ki se uporabljajo v okviru Parlamenta;

9. naroči svojemu predsedniku, da vprašanje morebitnih sprememb poslovnika Evropskega 
parlamenta pošlje v obravnavo pristojnemu odboru.

    
leta 2003. Ureditev na sedanje stanje, ki trenutno poteka, pa bo pokazala, da je bila več kot polovica predlogov 
do sedaj že sprejeta ali pa so na poti k sprejetju.


