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PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spremembi člena 47 poslovnika Parlamenta
(2007/2016(REG))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga spremembe svojega poslovnika B6-0461/2006,

– ob upoštevanju členov 201 in 202 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0000/2007),

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

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

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji v vednost.
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Izvirno besedilo Predlogi sprememb

Predlog spremembe 1
Člen 47

Okrepljeno sodelovanje med odbori Postopek s pridruženimi odbori
Kadar po mnenju konference
predsednikov vprašanje sodi skoraj v enaki 
meri v pristojnost dveh odborov ali kadar
različni deli vprašanja sodijo v pristojnost 
dveh različnih odborov, se uporablja člen 
46 z naslednjimi dodatnimi določbami:

Kadar je bilo vprašanje glede pristojnosti 
posredovano konferenci predsednikov v 
skladu s členoma 179(2) ali 45 in 
konferenca predsednikov meni, da 
vprašanje sodi skoraj v enaki meri v 
pristojnost dveh ali več odborov, ali da 
različni deli vprašanja sodijo v pristojnost 
dveh ali več različnih odborov, se 
uporablja člen 46 z naslednjimi dodatnimi 
določbami:

- oba odbora se skupaj sporazumeta o 
časovnem razporedu; 

- zadevni odbori se skupaj sporazumejo o 
časovnem razporedu;

- poročevalec in pripravljavec mnenja si 
prizadevata sporazumeti se o besedilih, ki 
jih predlagata svojima odboroma, in o 
stališču glede predlogov sprememb;

- poročevalec in pripravljavci mnenj se 
medsebojno obveščajo in si prizadevajo
sporazumeti se o besedilih, ki jih 
predlagajo svojim odborom, in o stališču 
glede predlogov sprememb;

- zadevni odbori lahko skupaj določijo 
dele besedila, ki so v njihovi izključni ali 
skupni pristojnosti, in se natančno 
dogovorijo o načinih svojega sodelovanja;

pristojni odbor brez glasovanja sprejme 
spremembe, ki jih predlaga odbor, 
zaprošen za mnenje, kadar se te nanašajo 
na zadeve, za katere predsednik pristojnega 
odbora na podlagi Priloge VI in po 
posvetovanju s predsednikom odbora, 
zaprošenega za mnenje, meni, da sodijo v 
pristojnost odbora, zaprošenega za mnenje, 
in ki niso v nasprotju z ostalimi deli 
poročila.

pristojni odbor brez glasovanja sprejme 
spremembe, ki jih predlaga odbor, 
zaprošen za mnenje, kadar se te nanašajo 
na zadeve, za katere predsednik pristojnega 
odbora na podlagi Priloge VI in po 
posvetovanju s predsednikom odbora, 
zaprošenega za mnenje, meni, da sodijo v 
pristojnost odbora, zaprošenega za mnenje, 
in ki niso v nasprotju z ostalimi deli 
poročila.

Obrazložitev
Predlagan predlog spremembe trenutnega besedila člena 47 odraža večinsko mnenje v 
odboru za ustavne zadeve, da je treba člen narediti bolj prilagodljiv, vendar brez korenitih 
sprememb. Postopek se bi lahko uporabil tudi v primerih, ko želita sodelovati več kot dva 
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odbora, pri čemer naj bi odbori imeli možnost, da se od primera do primera dogovorijo o 
natančnih pogojih sodelovanja ter o razdelitvi dela in pristojnosti.

Spremenjen člen sedaj vključuje eno od temeljnih predpostavk, ki je bistvenega pomena za 
uspešen potek tovrstnega postopka, to je intenzivna in redna komunikacija med sodelujočimi 
pripravljavci mnenj. Da bi preprečili prekrivanje s terminologijo, uporabljeno v pogodbah, je 
bilo predlagano, da se spremeni naslov člena: Okrepljeno sodelovanje med državami 
članicami v skladu z  naslovom VII Pogodbe o Evropski uniji.

Uvodni stavek je bil spremenjen, da bi razjasnili, da je vprašanje glede pričetka postopka 
okrepljenega sodelovanja, ki je bil preimenovan v postopek s pridruženimi odbori, različica 
vprašanja o pristojnostih odborov. Če se takšno vprašanje pojavi v zvezi z zakonodajnim 
poročilom, ga je treba razjasniti v skladu s členom 179(2). Če pa se vprašanje pojavi v zvezi s 
samoiniciativnim poročilom, ki ga namerava pripraviti odbor, ga je treba razjasniti v okviru 
postopka odobritve v skladu s členom 45 in pripadajočo obrazložitvijo.
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OBRAZLOŽITEV

Po posvetovanjih v konferenci predsednikov odborov, ki ji je 22. in 23. junija 2006 sledil 
seminar v Limelettu1 , je g. Daul kot predsednik tega telesa vložil predlog za spremembo 
člena 46 in 472, s katerim naj bi zlasti zagotovili boljšo uravnoteženost med zadevnimi odbori 
in tako resnično sodelovanje med njimi.

Predlog spremembe člena 47 v tem osnutku poročila pretežno povzema omenjen predlog, da 
se v postopek lahko vključi več kot dva odbora in da se postopek opredeli tako, da bo bolj 
prilagodljiv. Predlog spremembe pa ne povzema omenjenega predloga v točki, da lahko 
odbor, zaprošen za mnenje, vloži predloge sprememb neposredno na zasedanju, če ni mogel 
doseči sporazumnih predlogov sprememb s pristojnim odborom. Ta sestavina predloga temelji 
na predpostavki, da se lahko le v primeru, ko odbor, zaprošen za mnenje, vloži takšne 
predloge sprememb kot zadnjo možnost, prispeva k obojestranskemu interesu za resnično 
sodelovanje in prepreči večje število predlogov sprememb v Parlamentu.

Vaš poročevalec je skeptičen glede te predpostavke. Pri tem vprašanju je pomembno dejstvo, 
da so lahko do približno deset let nazaj vsi odbori vložili predloge sprememb za obravnavo v 
Parlamentu. V praksi je to pomenilo, da so odbori, zaprošeni za mnenje, sistematično vlagali 
predloge sprememb še enkrat neposredno na zasedanju, če niso bili sprejeti v pristojnem 
odboru. S tem ko je bila pristojnemu odboru prepuščena zadnja odločitev, je nastal filter, ki je 
preprečeval preveliko število predlogov sprememb na zasedanju.

Če dejansko obstajajo nepremostljive razlike med stališči odborov, ki sodelujejo v postopku 
okrepljenega sodelovanja, morajo predloge sprememb, ki jih vloži eden ali drugi odbor, v 
vsakem primeru podpreti glavne politične skupine, da bi bili sprejeti. Tako je v takšnih 
primerih samoumevno, da politične skupine najdejo načine za dosego soglasja. Sicer pa je 
možno takšne primere večinoma preprečiti, če sodelujoči predsedniki odborov in poročevalci 
prevzamejo vodilno vlogo in neomejeno sodelujejo. Namen nove tretje alinee, ki dobesedno 
povzema predlog g. Daula, je omogočanje in spodbujanje tovrstnega sodelovanja.

Osnutek poročila tudi ne vključuje predloga spremembe 1 iz predloga g. Daula, da se v členu 
47 določi rok, v katerem morajo odbori izraziti željo, da želijo podati mnenje. Vaš 
poročevalec meni, da ni potrebno, da se ta rok izrecno določi, saj je določen že implicitno. V 
skladu s členom 179(2) je treba vprašanje glede pristojnosti posredovati konferenci 
predsednikov „v štirih delovnih tednih od razglasitve predložitve odboru v Parlamentu“. Iz te 
formulacije je možno razbrati, da morajo odbori pravočasno posredovati zahteve za vključitev 
med odbore, zaprošene za mnenje, ali po analogiji, za sodelovanje v postopku okrepljenega 
sodelovanja, da bi lahko spoštovali rok. 

Podobna obrazložitev velja za predlog spremembe 3 predloga, ki konferenco predsednikov 
zavezuje, da v roku šestih tednov sprejmejo odločitev glede zahtev za vključitev v postopek 
okrepljenega sodelovanja. Če se takšna zahteva obravnava kot neke vrste „spor glede 

  
1  Zaključki seminarja „Deklaracija iz Limeletta“ so bili poslani predsedniku v pismu z dne 28. junija 2006. V 
prilogi k zaključkom so navedeni podrobni predlogi za spremembo člena 47.
2 V skladu s členom 202, dokument B6-0461/2006 z dne 31.8.2006.
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pristojnosti dveh ali več stalnih odborov“ v smislu člena 179(2), kar se zdi edino logično, 
velja rok, predviden v tej določbi, tako da poseben rok prav tako ni potreben.
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31.8.2006

PREDLOG SPREMEMBE POSLOVNIKA EVROPSKEGA PARLAMENTA 
B6-0461/2006

v skladu s členom 202 Poslovnika,

ki ga vlaga Joseph Daul

Sprememba členov 46 in 47

Mnenja odborov
Okrepljeno sodelovanje med odbori

POSLOVNIK EVROPSKEGA PARLAMENTA

Izvirno besedilo Predlogi sprememb

Predlog spremembe 1
Člen 46, odstavek 1

1. Če se želi odbor, kateremu je bila zadeva 
najprej dodeljena, seznaniti z mnenjem 
drugega odbora ali če nek drug odbor želi 
izraziti svoje mnenje o poročilu odbora, 
kateremu je bila zadeva najprej dodeljena, 
lahko omenjena odbora prosita predsednika 
Parlamenta, da v skladu s členom 179(3) 
enega izmed njiju imenuje za pristojni 
odbor, drugega pa za odbor, zaprošen za 
mnenje.

1. Če se želi odbor, kateremu je bila zadeva 
najprej dodeljena, seznaniti z mnenjem 
drugega odbora ali če nek drug odbor želi 
izraziti svoje mnenje o poročilu odbora, 
kateremu je bila zadeva najprej dodeljena, 
lahko omenjena odbora v štirih tednih od 
razglasitve predložitve zadeve na plenarnem 
zasedanju prosita predsednika Parlamenta, 
da v skladu s členom 179(3) enega izmed 
njiju imenuje za pristojni odbor, drugega pa 
za odbor, zaprošen za mnenje.

Or. fr

Obrazložitev

Odbor bi moral imeti po razglasitvi predložitve zadeve na plenarnem zasedanju štiri tedne 
časa za vložitev zahteve za okrepljeno sodelovanje. S tem bi se izognili primerom, kjer se iz 
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čisto praktičnih razlogov, zlasti zaradi napredovanja dela pristojnega odbora, člen 47 ne 
more uporabiti.

Predlog spremembe 2
Člen 47, pododstavek -1 (novo)

En ali dva odbora lahko zahtevata, da v 
okviru okrepljenega sodelovanja sodelujeta 
pri pripravi poročila, dodeljenega 
pristojnemu odboru, kadar menita, da je 
vsaj eden od bistvenih delov obravnavanega 
vprašanja v njuni pristojnosti. Te zahteve 
morajo biti utemeljene v skladu s prilogo 
VI Poslovnika.

Or. fr

Obrazložitev

Izkušnje kažejo, da je lahko v nekaterih primerih predlog v pristojnosti več kot dveh odborov. 
Po drugi strani je zelo redko, da je vprašanje povezano z več kot tremi odbori, poleg tega pa 
potreba po plodnem sodelovanju omejuje število odborov, ki bi bili lahko vključeni.

Zaradi teh novih določb morajo odbori utemeljiti svoje zahteve za okrepljeno sodelovanje v 
skladu s prilogo VI.

Predlog spremembe 3
Člen 47, pododstavek -1 a (novo)

Vprašanje se predloži konferenci 
predsednikov, ki sprejme končno odločitev 
v šestih tednih od datuma predložitve. O 
tem se obvesti konferenco predsednikov 
odborov, ki lahko da priporočilo konferenci 
predsednikov.

Or. fr

Obrazložitev

Ta novi pododstavek določa mehanizem in časovni razpored za sprejetje odločitve.

Po ustaljeni navadi se mora pristojni odbor odločiti, ali bo odbor, zaprošen za mnenje, 
vključil ali ne v okrepljeno sodelovanje. Konferenca predsednikov odloča samo, če eden od 
zadevnih odborov to izrecno zahteva. Nasprotno pa mora končno odločitev sprejeti 
konferenca predsednikov in ne pristojni odbor.
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Predlog spremembe 4
Člen 47, pododstavek 1

Kadar po mnenju konference predsednikov 
vprašanje sodi skoraj v enaki meri v 
pristojnost dveh odborov ali kadar različni 
deli vprašanja sodijo v pristojnost dveh 
različnih odborov, se uporablja člen 46 z 
naslednjimi dodatnimi določbami:

Kadar odločitev o okrepljenem sodelovanju 
sprejme konferenca predsednikov, se 
uporablja člen 46 z naslednjimi dodatnimi 
določbami:

- zadevni odbori lahko skupaj določijo dele 
besedila, ki so v njihovi izključni ali skupni 
pristojnosti, in se natančno dogovorijo o 
načinih svojega sodelovanja;

- oba odbora se skupaj sporazumeta o 
časovnem razporedu;

- zadevni odbori se skupaj sporazumejo o 
časovnem razporedu;

- poročevalec in pripravljavec mnenja si 
prizadevata sporazumeti se o besedilih, ki 
jih predlagata svojima odboroma, in o 
stališču glede predlogov sprememb;

- poročevalec in pridruženi poročevalci se v 
celoti obveščajo o besedilih, ki jih 
predlagajo svojim odborom, in o stališču 
glede predlogov sprememb;

- pristojni odbor brez glasovanja sprejme 
spremembe, ki jih predlaga odbor, zaprošen 
za mnenje, kadar se te nanašajo na zadeve, 
za katere predsednik pristojnega odbora na 
podlagi Priloge VI in po posvetovanju s 
predsednikom odbora, zaprošenega za 
mnenje, meni, da sodijo v pristojnost 
odbora, zaprošenega za mnenje, in ki niso v 
nasprotju z ostalimi deli poročila.

- po glasovanju lahko pridruženi odbori in 
pristojni odbor na priporočilo poročevalca 
in pridruženih poročevalcev odločijo, da 
bodo na plenarnem zasedanju vložili 
skupne sporazumne predloge sprememb;
- če postopka iz četrte alinee ni bilo ali če 
odbori ne dosežejo soglasja, lahko 
pridruženi odbor, z odstopanjem od člena 
150(1), na plenarnem zasedanju vloži 
predloge sprememb v njegovi pristojnosti, 
ki jih je že predložil pristojnemu odboru, 
vendar jih je ta zavrnil.

Or. fr
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Obrazložitev

(Uvodni stavek)To besedilo daje možnost konferenci predsednikov, da sprejme odločitev o 
okrepljenem sodelovanju za rešitev spora glede pristojnosti.

(Alinea -1 novo) To besedilo spodbuja odbore, da opredelijo svoje sodelovanje, in jim 
omogoča, da se dogovorijo o načinih povzemanja predlogov sprememb, ki so jih predložili 
pridruženi odbori (tudi če pristojni odbor o njih ne glasuje).

(Alinea 2) Bolje oblikovano in bolj realistično besedilo predpisuje izmenjavo vseh ustreznih 
informacij med zadevnimi odbori, da se zagotovi resnično sodelovanje.

(Alinea 3 a novo) Prednost te spremembe je, da zagotavlja močnejši položaj pridruženega 
odbora med postopkom in s tem ustvarja medsebojni interes za resnično sodelovanje. 
Pristojnemu odboru omogoča, da glasuje o vseh predlogih sprememb, in ga ne obvezuje, da 
brez glasovanja vključi vse predloge sprememb pridruženega odbora. Ta pa ima zato 
možnost, da na plenarnem zasedanju predloži svoje predloge sprememb, ki so v njegovi 
pristojnosti in jih je pristojni odbor zavrnil. Oba odbora bi imela interes, da bi dosegla 
sporazum čim hitreje in tako preprečila možnost odločanja na plenarnem zasedanju, kjer ne 
bi imela več nadzora nad zadevo.

(Alinea 3 b novo) Ta rešitev bi kljub temu omogočila, da bi se na plenarnem zasedanju 
resnično odločalo med dvema spornima stališčema v primeru, ko ne pride do soglasja. 
Možnost vložitve sporazumnih predlogov sprememb na plenarnem zasedanju predstavlja v 
primeru, ko so bila vsa ostala sredstva neuspešna, zadnjo možnost, da odbori dosežejo 
sporazum, preden se o zadevi ne odloči na plenarnem zasedanju.

Opomba: Spremeniti bo treba druge člene poslovnika (zlasti člena 150 in 155), da bodo 
usklajeni z novimi določbami.


