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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo 
vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 69 b (novo) (*)

Sedanje besedilo Predlog spremembe

Člen 69b (*)
1. Poslancem je na voljo naslednje 
gradivo:
(a) predlog proračuna, ki ga pripravi 
Komisija;
(b) povzetek razprav v Svetu o predlogu 
proračuna;
(c) stališče Sveta o predlogu proračuna, 
oblikovano v skladu s členom 314(3) 
Pogodbe o delovanju Evropske unije;
(d) skupno besedilo Spravnega odbora;
(e) vse osnutke sklepov o začasnih 
dvanajstinah v skladu s členom 315 
Pogodbe o delovanju Evropske unije;
2. To gradivo se posredujejo pristojnemu 
odboru. Vsak odbor, ki ga to zadeva, 
lahko poda svoje mnenje. 
3. Če želijo mnenje podati tudi drugi 
odbori, predsednik določi rok, v katerem 
je treba ta mnenja poslati pristojnemu 
odboru.

Or. en

Obrazložitev

Predlagane so manjše spremembe predloga proračuna, tj. izbris sklicev na člene iz pogodbe 
ESAE, saj bodo razveljavljeni v skladu s členom 5 Protokola 2, ki spreminja pogodbo ESAE. 
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Predlagana je tudi zamenjava besed „natisniti in razdeliti“ z „biti na voljo poslancem“, saj 
je glede na naravo in obseg nekaterih dokumentov to primernejše.

Predlog spremembe 2

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 69 e (novo) (*)

Sedanje besedilo Predlog spremembe

Člen 69e (*)
Sprava v proračunskem postopku

1. Predsednik skliče Spravni odbor v 
skladu s členom 314(4) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije.
2. Delegacija, ki Parlament zastopa na 
sejah Spravnega odbora v proračunskem 
postopku, je sestavljena iz toliko članov, 
kolikor jih je v delegaciji Sveta.
3. Člane delegacije imenujejo politične 
skupine vsako leto pred glasovanjem 
Parlamenta o stališču Sveta. Imenovani 
člani so po možnosti člani odbora, 
pristojnega za proračunske zadeve, in 
drugih sorodnih odborov. Delegacijo vodi 
predsednik Parlamenta, ki pa lahko to 
funkcijo prenese na podpredsednika z 
izkušnjami na proračunskem področju ali 
na predsednika odbora, pristojnega za 
proračunske zadeve.
4. Uporablja se člen 64(2), (4), (5), (7) in 
(8).
5. Ko je 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 dogovora. 
Uporablja se člen 65(2) in (3).
6. Skupno besedilo v celoti je predmet 
enega samega glasovanja. Glasuje se 
poimensko. Skupno besedilo se šteje za 
sprejetega, če ga ne zavrne večina 
poslancev Parlamenta.
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7. 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) 
Pogodbe o delovanju Evropske unije.
Glasovanje o potrditvi se uvrsti na dnevni 
red zasedanja Parlamenta, ki bo potekalo 
v roku štirinajstih dni od datuma 
sporočila Sveta o zavrnitvi skupnega 
besedila.
Predlogi sprememb se štejejo za potrjene, 
če jih sprejme večina poslancev 
Parlamenta s tripetinsko večino oddanih 
glasov.

Or. en

Obrazložitev

Omemba „predloga za zavrnitev“ skupnega besedila v osnutku poročila je odveč, saj se o 
besedilu kot celoti lahko glasuje samo enkrat. Poleg tega je za zavrnitev skupnega besedila 
potrebna kvalificirana večina, zato bi možnost glasovanja o besedilu kot celoti vzporedno z 
glasovanjem o morebitnem predlogu za zavrnitev bila povzročila zmedo. Preučiti je treba tudi 
možnost, ali bi se v primeru, da samo Svet zavrne skupno besedilo, Evropski parlament moral 
odzvati v roku 14 dni in se sklicevati na pogoje, pod katerimi bi se predlogi sprememb šteli za 
potrjene. 

Predlog spremembe 3

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 69 h (novo) (*)

Sedanje besedilo Predlog spremembe

Člen 69f (*)
Finančni trialog

Predsednik sodeluje na rednih sestankih 
med predsedniki Evropskega parlamenta, 
Sveta in Komisije, ki se skličejo na 
pobudo Komisije v okviru proračunskega 
postopka iz naslova II šestega dela 
Pogodbe o delovanju Evropske unije. Da 
bi olajšali izvajanje omenjenih postopkov, 
predsednik sprejme vse potrebne ukrepe 



PE418.140v01-00 6/6 PA\760662SL.doc

SL

za spodbujanje posvetovanja in 
približevanja stališč institucij.
Predsednik Parlamenta lahko to nalogo 
prenese na podpredsednika z izkušnjami 
na proračunskem področju ali na 
predsednika odbora, pristojnega za 
proračunske zadeve.

Or. en

Obrazložitev

Novi člen, predlagan v osnutku poročila, velja za vse postopke o finančnih zadevah, ki so 
naštete pod naslovom II šestega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije (prednost ima izraz 
„sedanji naslov“), in ne samo za letni proračunski postopek. Ta člen bi zato bilo treba uvrstiti 
v zadnji del besedila pod tem naslovom in ne med člene o letnem proračunskem postopku.


