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PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o novem členu 204a v poslovniku Parlamenta o "popravkih"
(2005/2041(REG))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pisma svojega predsednika z dne 10. marca 2005,

– ob upoštevanju členov 201 in 202 svojega poslovnika,

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

1. se odloči spremeniti svoj poslovnik, kot sledi;

2. opozarja, da bo sprememba začela veljati na prvi dan naslednjega delnega zasedanja;

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

Izvirno besedilo Predlogi sprememb

Predlog spremembe 1
Člen 204a (novo)

Popravki

1. Ko se v besedilu, ki ga je sprejel 
Parlament, ugotovi napaka, mora 
predsednik pristojnemu odboru predložiti 
osnutek popravka. 
2. Ko se v besedilu, ki ga je sprejel 
Parlament in se o njem dogovoril z 
drugimi institucijami, ugotovi napaka, 
mora predsednik zagotoviti soglasje teh 
institucij o potrebnih popravkih, preden 
nadaljuje postopek.

3. Pristojni odbor pregleda osnutek 
popravka in ga, če se strinja, da se 
ugotovljena napaka lahko popravi na 
predlagani način, predloži Parlamentu.
4. Popravek se objavi na naslednjem 
delnem zasedanju. Če politična skupina 
ali vsaj štirideset poslancev najkasneje v 
oseminštiridesetih urah po objavi ne 
zahteva glasovanja o popravku, se šteje, 
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da je sprejet. Če popravek ni sprejet, se ga 
ponovno predloži pristojnemu odboru, ki 
lahko predlaga spremenjen popravek ali 
konča postopek. 
5. Odobreni popravek se objavi na enak 
način kot besedilo, na katerega se nanaša. 
Členi 66(3), 67 in 68 se uporabljajo 
smiselno.
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OBRAZLOŽITEV

1. Ozadje

Že pred volitvami v Evropski parlament junija 2004 je bil Odbor za ustavne zadeve pozvan, 
naj preveri, ali bi bilo v poslovnik primerno vpeljati posebne določbe o pravnojezikovni 
redakciji besedil, in sicer pri sprejemanju tovrstnih besedil v postopku soodločanja ob prvi 
obravnavi, in o notranjih postopkih za popravke v postopku soodločanja.1

Odboru je bil predložen osnutek poročila, v katerem je obravnavano prvo vprašanje in 
predlagane določbe za morebitno preložitev končnega glasovanja v takih okoliščinah. 
Osnutek poročila ni pravočasno prišel do plenarnega zasedanja in je zato zastaral2.

Leto kasneje sta bili ti dve vprašanji spet poslani odboru3.

Ker je bilo vprašanje pravnojezikovne redakcije besedil v postopku soodločanja obravnavano
že v skupni izjavi Parlamenta, Sveta in Komisije o praktičnih ukrepih za postopek 
soodločanja4 z dne 4. maja 1999, in je treba ta medinstitucionalni sporazum v vsakem primeru 
pregledati, se je Odbor za ustavne zadeve odločil, da počaka na izid pogajanj, preden preuči 
morebitne spremembe poslovnika.

Ker so pogajanja privedla do podrobnejših dogovorov glede pravnojezikovne redakcije 
besedil, ki so potrjena ob prvi ali drugi obravnavi ali v spravnem postopku,5 se lahko prvo 
vprašanje, ki je bilo sprva namenjeno odboru, obravnava kot rešeno in vsaj za zdaj 
spremembe v poslovniku niso potrebne. Zato to poročilo obravnava le drugo vprašanje, to je 
uvedbo določb o vzpostavitvi popravkov. Parlament za razliko od Sveta doslej ni imel določb 
o tem6.

2. Predlagani člen 

V dejavnostih Parlamenta se lahko pojavijo napake, tudi če službe delujejo skrbno. V 
zakonodajnih dejavnostih Unije se to dogaja zlasti zaradi časovnega pritiska, udeležbe vsaj 
treh institucij in številčnih jezikov. Potreba po ustreznih in pravno veljavnih postopkih za 
popravljanje napak je zato neizpodbitna. Sodišče je v nedavni sodbi potrdilo sprejemljivost 
popravkov in potrebo po njih7.

Predlagana nova določba v poslovniku bi zapolnila to vrzel. Na splošno je oblikovana tako, da 
zajema vse vrste napak, ki so bolj ali manj očitne, zgolj oblikovne ali jezikovne, ki se 

  
1 Pismo predsednika Coxa predsedniku Napolitanu 201539 z dne 11. marca 2004.
2 Osnutek poročila 2004/2027(REG) z dne 31. marca 2004, poročevalec Richard Corbett.
3 Pismo predsednika Borrella Fontellesa 201364 predsedniku Leinenu z dne 10. marca 2005.
4 Uradni list C 148, 28.5.1999, str. 1.
5 Glej besedilo s sestanka na politični ravni z dne 13. decembra 2006, ki ga mora potrditi še konferenca 
predsednikov, točke IV. 2. do 6.
6 Svet ima modele za pripravo popravkov v svoji zbirki modelov aktov, ki jih bo sprejel Svet Evropske unije.
7 Sodba Sodišča z dne 12. decembra 2006 v zadevi C-380/03 Zvezna republika Nemčija proti Evropskemu 
parlamentu in Svetu Evropske unije, odstavka 126 in 127.
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pojavljajo le v nekaterih jezikovnih različicah oziroma so bolj ali manj stvarne narave. 
Predlagana nova določba zajema zakonodajne postopke, kjer je potreba po popravkih
največja, pa tudi nezakonodajne dejavnosti Parlamenta ter sklepanje medinstitucionalnih 
sporazumov.

Predlaga se, da v postopku, ki vodi do sprejetja popravka, sodelujejo predsednik, odbor, ki je 
pristojen za besedilo, v katerem se je pojavila napaka, in Parlament na plenarnem zasedanju.

Predsednik mora zagotoviti, da so postopki Parlamenta pravilno izpeljani in da so sprejeta 
besedila v skladu s poslovnikom (člen 19). Predsednik je v zakonodajnih postopkih s 
soodločanjem med Parlamentom in Svetom zadolžen tudi za preverjanje besedil, o katerih se 
je Parlament dogovoril s Svetom, da jih sprejmeta (člen 66) in za podpis s predsedujočim 
Sveta pred objavo v Uradnem listu Evropske unije. Predsednik je ob pomoči generalnega 
sekretarja zato najbolje umeščen v institucionalni organizaciji Parlamenta, da prične popravek 
napake.

Vendar mora biti zaradi preglednosti in politične odgovornosti primerno vključen tudi 
politični organ – "pristojni odbor", od koder obravnavano besedilo izhaja. Moral bo oceniti 
vrsto napake in ali jo je mogoče popraviti na predlagan način. V nekaterih primerih bo 
morebiti ugotovil, da ni potrebe po popravku, pač pa po uradnem zakonodajnem predlogu 
Komisije. 

Obstajati mora oblika potrditve popravka na plenarnem zasedanju, da je sprejemljiv za 
Parlament kot institucijo. Zagotoviti je treba ravnovesje med to potrebo in zahtevo, da se 
dnevnega reda Parlamenta in zlasti časa za glasovanje ne preobremeni. Predlagana rešitev je v 
poslovniku uporabljena v podobni obliki tudi za druge primere, na primer za izvolitev članov 
odborov (člen 177(3)) ali pripravo razlage členov (člen 201).


