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Odbor za pravne zadeve 
 

30.8.2019 

OBVESTILO POSLANCEM 

(10/2015)1 

Zadeva: Smernice za uporabo člena 149 Poslovnika 

 

– ob upoštevanju člena 149 Poslovnika, 

– ob upoštevanju členov 263, 265, 267 in 277 Pogodbe o delovanju Evropske unije,  

– ob upoštevanju členov 23, 24, 40 in 62a Statuta Sodišča Evropske unije, 

je Odbor za pravne zadeve 24. februarja 2015 odobril naslednje smernice: 

Postopek 

1. Odbor za pravne zadeve za vsako šestmesečno obdobje imenuje stalnega poročevalca 

za reševanje sporov. 

2. Sekretariat stalnega poročevalca obvešča o vseh zadevah, ki se nanašajo na spore. 

Zadeve lahko sproži pravna služba ali drug odbor, vendar se lahko tudi sekretariat na 

lastno pobudo odloči, da stalnega poročevalca opozori na določeno vprašanje. 

3. Stalni poročevalec sprejme odločitev na podlagi obvestila sekretariata in/ali pravne 

službe. 

4. Odbor v vseh zadevah, ki se nanašajo na spore, odloča na podlagi priporočila 

poročevalca, z glasovanjem brez navzočnosti javnosti. Vsak poslanec lahko pred 

glasovanjem v odboru zaprosi pravno službo za ustno obrazložitev obravnavane 

zadeve . 

                                                 
1 Kakor ga je 3.9.2019 spremenil Odbor za pravne zadeve. 
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5. Če rok, ki ga določi sodišče, ali Pogodbi ne dopuščajo uporabe navedenega postopka, 

se odločitev lahko sprejeme po pisnem postopku. Zadeva se nato predloži na naslednji 

seji odbora v ratifikacijo ali drugo. 

6. Predsednik Parlamenta se lahko v nujnih primerih, ko ukrepa sam, posvetuje s 

predsednikom Odbora za pravne zadeve ali stalnim poročevalcem, odvisno od njune 

razpoložljivosti. 

7. Stalni poročevalec pri dajanju priporočil in sprejemanju odločitev upošteva naslednje 

smernice. 

Ničnostne tožbe 

8. Parlament lahko začne tožbo, s katero zahteva razglasitev ničnosti pravnih aktov, ki 

jih sprejmejo druge institucije, organi, uradi in agencije Unije in naj bi imeli pravni 

učinek za tretje osebe, zaradi nepristojnosti, bistvene kršitve postopka, kršitve Pogodb 

ali kršitve katere koli določbe, ki se nanaša na njihovo uporabo, ali zaradi zlorabe 

pooblastil. 

9. Parlament naj zlasti vloži tožbo, kadar Svet akt sprejme nezakonito, ne da bi v skladu 

z ustrezno pravno podlago soodločal s Parlamentom ali ga zaprosil za odobritev. 

Enako naj stori tudi, kadar Svet ne spoštuje bistvene postopkovne zahteve o 

sodelovanju Parlamenta, kot je posvetovanje oziroma ponovno posvetovanje s 

Parlamentom ali ustrezno obveščanje Parlamenta.  

10. Parlament naj podobno postopa proti odločitvam Komisije, ki niso v skladu z 

ustreznim prenosom zakonodajnih pooblastil ali pooblastilom za sprejemanje 

izvedbenih aktov. 

Tožbe zaradi opustitve ukrepanja 

11. Parlament naj vloži tožbo zaradi opustitve ukrepanja, kadar je prišlo do očitne kršitve 

obveznosti, določenih v aktih, ki jih je sprejel Parlament oziroma so bile sprejete v 

postopku soodločanja. 

Intervencija pri direktnih tožbah, v katerih Parlament ni stranka 

12. Če je ogrožena veljavnost akta, ki ga je sprejel Parlament oziroma je bil ta akt sprejet 

v postopku soodločanja, naj Parlament intervenira v zagovor veljavnosti tega akta. 

13. Če veljavnost akta, ki ga je sprejel Parlament oziroma je bil ta akt sprejet v postopku 

soodločanja, ni ogrožena, naj Parlament intervenira samo v primeru, da zadeva odpira 

pomembna pravna vprašanja, ki so tudi zanj relevantna. 

14. V primeru aktov, sprejetih z odobritvijo Parlamenta, lahko odbor za vsak primer 

posebej odloči, ali je intervencija zaradi zagovarjanja veljavnosti akta utemeljena. 

15. Parlament naj v primeru tožbe zaradi opustitve ukrepanja intervenira, če so bile očitno 

kršene obveznosti, določene v aktih, ki jih je sprejel Parlament oziroma ki so bili 

sprejeti v postopku soodločanja. 
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Pripombe, predložene v postopku predhodnega odločanja 

16. Kadar gre za vprašanje veljavnosti akta, ki ga je sprejel Parlament oziroma je bil ta akt 

sprejet v postopku soodločanja, ne glede na to, ali gre samo za akt ali v povezavi z 

njegovo razlago, naj Parlament predloži pripombe v zagovor veljavnosti. 

17. Če gre le za vprašanje razlage določbe, naj Parlament ne predloži pripomb. 

Postopki v podporo poslancem in uslužbencem Evropskega parlamenta 

18. Parlament naj ne intervenira ali predloži pripomb v podporo interesom posameznih 

poslancev Evropskega parlamenta ali uslužbencem, razen če je primer jasno povezan z 

njim. 

Postopki v interesu državljanov 

19. Ne glede na točko 13 naj Parlament ne ukrepa v podporo interesom državljanov. 

Predložitev pripomb v drugih postopkih 

20. Kadar Sodišče Evropske unije Parlament pisno zaprosi za informacije v skladu s 

členom 24 svojega statuta, ga v skladu s členom 62a svojega statuta obvesti o 

postopku pregleda ali ga v skladu s členom 196(3) svojega poslovnika pozove, naj 

predloži pripombe v zvezi s prošnjo za mnenje v skladu s členom 218(11) PDEU, bi se 

moral Parlament odzvati, če bi izid postopka vplival na njegove interese in če ima 

jasno institucionalno stališče, ki ga želi predstaviti. 

Te smernice nadomestijo predhodne smernice in obvestila v zvezi z uporabo člena 149. 

 


