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KRATKA OBRAZLOŽITEV

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

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

Pripravljavec mnenja zato priporoča določene spremembe poslovnika, ki jih je treba 
upoštevati, da se zagotovi, da so cilji poenostavitve dovolj verodostojni in lahko dosegljivi.

Revizija člena 80 je potrebna za racionalizacijo mehanizma sprejemanja kodifikacije v smislu 
obveznosti, ki jih prevzemajo vse zainteresirane strani z namenom poenostavitve postopka.  
Predlog spremembe člena 80 bo Odboru za pravne zadeve omogočil, da bo preučil obseg 
uporabe predloga kodifikacije in ga naslovil neposredno na plenarno zasedanje, če ne bo 
vseboval znatnih sprememb. Če pa bo, bo odbor obvestil predsednika, ki bo zadevni predlog 
naslovil na odbor, pristojen za pregled.

Potem bi se moral uvesti nov člen 80a, ki bo zagotavljal poseben postopek ponovnega 
sprejetja zakonodajnih besedil. Kot navaja resolucija EP o strategiji poenostavitve 
zakonodajnega okolja, je ponovno sprejetje skupaj s kodifikacijo eno osnovnih sredstev 
poenostavitve pravnega reda Skupnosti in bi se morala uporabljati v čim širšem obsegu.

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

PREDLOGI SPREMEMB

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

Sedanje besedilo Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Člen 80, odstavek 1

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

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

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je poenostavitev obravnave predlogov kodifikacije v 
odboru, pristojnem za pravne zadeve, s pomočjo jasnejšega besedila in doslednejšega 
postopka, s črtanjem vseh sklicevanj na člen 43, da bi se izognili nepotrebni zapletenosti na 
ravni odbora in pustili obstoječa pooblastila na plenarnih zasedanjih nespremenjena. Prva 
faza postopka, ki bo potekala v Odboru za pravne zadeve, bo zato enostavnejša in 
učinkovitejša.

Predlog spremembe 2
Člen 80, odstavek 2

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

2. Odbor, pristojen za pravne zadeve, lahko 
zaprosi pristojen odbor za pregled, da izda 
mnenje.  

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 3
Člen 80, odstavek 3

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

3. Če odbor, ki je pristojen za pravne 
zadeve, sklene, da predlog ne vsebuje 
nobene vsebinske spremembe zakonodaje 
Skupnosti, ga predloži Parlamentu v 
odobritev. Uporabljajo se torej člen 131(1), 
drugi pododstavek ter odstavka (3) in (4).

Obrazložitev

Predlog spremembe dopolnjuje predlog spremembe 1 in ima namen poenostaviti celoten 
proces z doslednejšim postopkom. Izbira člena 131 namesto člena 43 zadeva le prvo fazo 
postopka, ki bo potekal v Odboru za pravne zadeve. Enostavnejše in učinkovitejše bo torej, 
obstoječa pooblastila na plenarnih zasedanjih pa bodo ostala nespremenjena.
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Predlog spremembe 4
Člen 80, odstavek 3 a (novo)

3a. Če odbor, pristojen za pravne zadeve 
sklene, da predlog ne vsebuje nobene 
vsebinske spremembe zakonodaje 
Skupnosti, obvesti predsednika, ki zadevni 
predlog v skladu s členom 40 pošlje v 
pregled pristojnemu odboru, ki sledi 
običajnem postopku za zakonodajne 
predloge.

Obrazložitev

Predlog spremembe odboru, pristojnemu za pregled, omogoča pričetek običajnega 
zakonodajnega postopka, če Odbor za pravne zadeve ugotovi vsebinske spremembe v 
predlogu kodifikacije zakonodaje Skupnosti.

Predlog spremembe 5
Člen 80 a (novo)

Člen 80a
1. Ko Komisija predloži Parlamentu 
predlog uradne spremembe zakonodaje 
Skupnosti, se predlog pošlje v pregled 
odboru, pristojnemu za pravne zadeve.
Predlog uradne spremembe zakonodaje 
Skupnosti pomeni predlog sprejetja 
pravnega akta, sestavljenega iz enotnega 
besedila, ki vključuje vsebinske spremembe 
obstoječih pravnih aktov in hkrati 
kodificira tiste njihove določbe, ki 
nameravajo ostati nespremenjene. Novi 
pravni akt nadomesti in razveljavi 
dosedanji akt.
2. Če odbor, pristojen za pravne zadeve 
sklene, da predlog ne vsebuje nobene 
vsebinske spremembe zakonodaje 
Skupnosti, razen tistih, ki so kot take jasno 
navedene v samem predlogu, obvesti 
predsednika, ki zadevni predlog v skladu s 
členom 40 pošlje v pregled pristojnemu 
odboru, ki sledi običajnemu postopku za 
zakonodajne predloge. V tem primeru, pod 
pogoji iz členov 150 in 151 predlogi 
sprememb predloga niso dopustni, razen če 
zadevajo dele predloga, ki vsebuje 
vsebinske spremembe. Predlogi sprememb 
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določb, ki nameravajo ostati 
nespremenjene, so zato nedopustni.
3. Predsednik odbora, pristojnega za 
mnenje pa lahko kljub temu take predloge 
sprememb sprejme, kadar jih vložijo 
posamezni poslanci, če tako zahtevajo 
objektivni razlogi skladnosti besedila, za 
katerega se predlagajo vsebinske 
spremembe. Isto pravilo se smiselno 
uporablja na plenarnih zasedanjih.
4. Če odbor, pristojen za pravne zadeve 
sklene, da predlog vsebuje vsebinske 
spremembe, razen tistih, ki so kot take 
jasno navedene v samem predlogu, obvesti 
predsednika, ki zadevni predlog v skladu s 
členom 40 pošlje v pregled pristojnemu 
odboru, ki ga pregleda po običajnem 
postopku za zakonodajne predloge.

Obrazložitev

Predlog spremembe namerava uvesti nov člen 80a, ki je izrecno namenjen spremembi 
zakonodaje Skupnosti. Vsebuje celovito opredelitev spremembe, ki temelji na 
medinstitucionalnem sporazumu z dne 28. novembra 2001 in ima namen razlikovati 
kodificirane dele predloga od dejansko novih delov, za katere velja neomejen postopek 
soodločanja. Skladnost posameznih delov besedila, ki bo iz tega sledilo, bo zagotovljena z 
metodo omejene sprejemljivosti za predloge sprememb. Isto pravilo se bo uporabljalo na 
plenarnih zasedanjih. Zadnji odstavek omogoča uporabo običajnega postopka, če predlog 
spremembe vsebuje vsebinske spremembe, ki kot take v samem postopku niso opredeljene.


