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PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spremembi člena 81 Poslovnika Parlamenta - Izvedbene določbe
(2006/2211(REG))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2006 o osnutku sklepa Sveta, ki spreminja 
Sklep 1999/468/ES o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil in zlasti njegovega drugega odstavka1,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta z dne 17. julija 2006 o spremembah Sklepa 1999/468/ES o 
določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil 
(2006/512/ES)2,

– ob upoštevanju pisma svojega predsednika z dne 20. julija 20063,

– ob upoštevanju členov 201 in 202 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0000/2006);

ker 

A. so pogajanja med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo pripeljala do sklenitve 
medinstitucionalnega sporazuma v obliki skupne izjave, ki pozdravlja osnutek novega 
postopka, ki bo vpeljan v sklep o komitologiji iz leta 1999,

B. nov postopek, poznan kot "regulativni postopek s pregledom", Evropskemu parlamentu in 
Svetu daje pravico, da enakovredno pregledujeta "kvazi-zakonodajne" ukrepe, s katerimi 
se izvaja instrument, ki je bil sprejet s postopkom soodločanja ter, da takšne ukrepe lahko 
zavrneta,

C. bo sklep Sveta, ki spreminja sklep o komitologiji iz leta 1999, spremljala ta skupna izjava, 
izjava Komisije, ki bo zapisana v zapisniku Svata in izjave Komisije glede izvajanja in 
uporabe novega postopka,

D. bi bilo primerno spremeniti člen 81 poslovnika, da bi omogočili Parlamentu uživanje 
svojih pravic v novem postopku pod najboljšimi pogoji,

1. sprejema sklep o spremembi svojega poslovnika, kot je navedeno v nadaljevanju;

2. poudarja, da bo predlog spremembe začeli veljati prvi dan naslednjega delnega zasedanja;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji v vednost.

  
1 P6_TA-PROV(2006)0310.
2 UL L 200, 22.7.2006, str. 11.
3 310848, 20.7.2006.
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Izvirno besedilo Predlogi sprememb

Predlog spremembe 1
Člen 81

Izvedbene določbe Izvedbeni ukrepi
1. Kadar Komisija Parlamentu predloži 
osnutek izvedbenega ukrepa, predsednik 
dokument pošlje odboru, ki je pristojen za 
akt, iz katerega izvedbene določbe izhajajo.

1. Kadar Komisija Parlamentu predloži 
osnutek izvedbenih ukrepov, predsednik 
osnutek ukrepov pošlje odboru, ki je 
pristojen za akt, iz katerega izvedbeni 
ukrepi izhajajo. Ko med odbori poteka 
okrepljeno sodelovanje glede temeljnega 
akta, pristojni odbor povabi drugi odbor, 
da ustno ali pisno sporoči svoja stališča.

2. Parlament lahko na predlog pristojnega 
odbora v enem mesecu – ali treh mesecih, 
v kolikor gre za ukrepe finančnih storitev 
– od prejema osnutka izvedbenega ukrepa 
sprejme resolucijo o nasprotovanju 
osnutku ukrepa, zlasti če slednji presega 
izvedbena pooblastila, predvidena v 
temeljnem aktu. Če pred potekom roka ni 
nobenega delnega zasedanja ali kadar je 
potrebno nujno ukrepanje, se šteje, da je 
pravica do odziva prenešena na pristojni 
odbor. Ta odziv je v obliki pisma 
predsednika odbora pristojnemu članu 
Komisije, o njem pa se obvestijo vsi 
poslanci.

2. Predsednik pristojnega odbora določi 
rok, v kateremu poslanci predlagajo, da 
Odbor nasprotujejo osnutku ukrepov. Če 
to upravičuje kompleksnost ali 
pomembnost zadeve, lahko Odbor sklene, 
da izmed svojih članov ali stalnih 
namestnikov imenuje poročevalca. Če se 
odbor z osnutkom ukrepov ne strinja, 
predsednik, v imenu Odbora, vloži predlog 
resolucije, ki nasprotuje sprejetju osnutka 
ukrepov.

Če Parlament ukrepu nasprotuje, 
predsednik od Komisije zahteva, da ukrep
umakne ali spremeni oziroma da predloži 
predlog po ustreznem zakonodajnem 
postopku.

Če Parlament v veljavnem roku, od 
prejema osnutka ukrepov, sprejme takšno 
resolucijo, predsednik od Komisije 
zahteva, da jo umakne ali spremeni 
oziroma da predloži predlog po ustreznem 
zakonodajnem postopku.
3. Če pred potekom roka ni nobenega 
delnega zasedanja, se šteje, da je pravica 
do odziva prenešena na pristojni odbor. 
Ta odziv je v obliki pisma predsednika 
odbora pristojnemu članu Komisije, o 
njem pa se obvestijo vsi poslanci.

4. Če izvedbeni ukrepi, ki jih predvidi 
Komisija, sodijo v "regulativni postopek s 
pregledom", se odstavek 3 ne uporabi, 
odstavka 1 in 2 pa se dopolnita kot sledi:
(a) čas za pregled začne teči, ko je osnutek 
ukrepov predložen Parlamentu v vseh 



PR\635390SL.doc 5/5 PE 380.656v01-00

SL

uradnih jezikih;
(b) Parlament lahko nasprotuje sprejetju 
osnutka ukrepov, in svoje nasprotovanje 
utemelji s tem, da le-ta presega izvedbena 
pooblastila, določena v temeljnem aktu, 
da ni skladen s ciljem ali z vsebino 
temeljnega akta ali da ne upošteva načela 
subsidiarnosti ali načela sorazmernosti;
(c) Parlament lahko nasprotuje sprejetju 
osnutka ukrepov z večino svojih 
poslancev. V prilogi k resoluciji lahko 
nakaže spremembe, ki jih je treba narediti 
pri osnutku ukrepov.

Obrazložitev

Novi regulativni postopek s pregledom ne nadomešča veljavnih postopkov v okviru "sklepov 
komitologije", zlasti svetovalni postopek, upravljalni postopek in "običajni" regulativni 
postopek, ampak jih samo dopolnjuje. Ti postopki se bodo še naprej izvajali v skladu z 
zadevnim temeljnim aktom in kriteriji iz sklepa Sveta iz leta 1999. Zato člena 81 ni treba 
nadomestiti z novim enotnim členom, ampak se mu lahko dodajo določbe, ki upoštevajo 
specifične značilnosti novega postopka (glej novi odstavek 4).

Terminologija veljavnega člena mora biti v skladu s terminologijo, ki se uporablja v 
spremenjenem sklepu komitologije.

Zaradi pridobljenih izkušenj se zdijo manjše spremembe k modalnostim obravnave osnutkov 
izvedbenih ukrepov znotraj Parlamenta primerne. Zato se predlaga, da se, kadar se uporabi 
okrepljeno sodelovanje med odbori v skladu s temeljnim aktom, iz katerega izvedbene določbe 
izhajajo, k sodelovanju povabi drugi odbor. Predsednik pristojnega odbora določi rok, do 
katerega poslanci predlagajo zavrnitev osnutka ukrepov, da se tako pospeši postopek. Odbor 
lahko imenuje poročevalca, če le-to upravičuje kompleksnost ali pomembnost zadeve; to je 
položaj, ki se bo zlasti pojavil z novimi "kvazi-zakonodajnimi" ukrepi, ki jih predlaga 
Komisija.


