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Sprememba člena 11 (Finančni interesi poslancev, pravila ravnanja, obvezni register za 
preglednost in dostop do Parlamenta)

Predlog spremembe 1

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 11

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Parlament določi pravila preglednosti 
finančnih interesov poslancev v obliki 
kodeksa ravnanja, ki se sprejme z večino 
vseh poslancev v skladu s členom 232 
Pogodbe o delovanju Evropske unije in se 
priloži temu poslovniku1. 

1. Parlament določi pravila preglednosti 
finančnih interesov poslancev v obliki 
kodeksa ravnanja, ki se sprejme z večino 
vseh poslancev v skladu s členom 232 
Pogodbe o delovanju Evropske unije in se 
priloži temu poslovniku1. 

Pravila ravnanja nikakor ne vplivajo na 
poslanca ali ga omejujejo pri izvrševanju 
njegovega mandata ali s tem povezanih 
političnih ali drugih dejavnosti.

Pravila ravnanja nikakor ne vplivajo na 
poslanca ali ga omejujejo pri izvrševanju 
njegovega mandata ali s tem povezanih 
političnih ali drugih dejavnosti.

2. Ravnanje poslancev izhaja iz 
medsebojnega spoštovanja, temelji na 
vrednotah in načelih, določenih v temeljnih 
besedilih Evropske unije, ohranja 
dostojanstvo Parlamenta in ne sme ogroziti 
poteka parlamentarnega dela kakor tudi ne 
miru v vseh parlamentarnih stavbah. 
Poslanci ravnajo v skladu s pravili 
Parlamenta o ravnanju z zaupnimi 
informacijami. 

2. Ravnanje poslancev izhaja iz 
medsebojnega spoštovanja, temelji na 
vrednotah in načelih, določenih v temeljnih 
besedilih Evropske unije, ohranja 
dostojanstvo Parlamenta in ne sme ogroziti 
poteka parlamentarnega dela kakor tudi ne 
miru v vseh parlamentarnih stavbah. 
Poslanci ravnajo v skladu s pravili 
Parlamenta o ravnanju z zaupnimi 
informacijami. 

Nespoštovanje teh elementov in pravil 
lahko pripelje do uporabe ukrepov v skladu 
s členi 165, 166 in 167.

Nespoštovanje teh elementov in pravil 
lahko pripelje do uporabe ukrepov v skladu 
s členi 165, 166 in 167.

3. Uporaba tega člena nikakor ne vpliva na 
živahnost parlamentarnih razprav ali 
svobodo govora poslancev.

3. Uporaba tega člena nikakor ne vpliva na 
živahnost parlamentarnih razprav ali 
svobodo govora poslancev.

Temelji na polnem spoštovanju pristojnosti 
poslancev, kakor so določene v primarni 
zakonodaji in statutu, ki se uporablja zanje.

Temelji na polnem spoštovanju pristojnosti 
poslancev, kakor so določene v primarni 
zakonodaji in statutu, ki se uporablja zanje.

Temelji na načelu preglednosti in 
zagotavlja, da so poslanci seznanjeni z 
vsemi določbe s tega področja ter 
obveščeni o svojih pravicah in dolžnostih.

Temelji na načelu preglednosti in 
zagotavlja, da so poslanci seznanjeni z 
vsemi določbe s tega področja ter 
obveščeni o svojih pravicah in dolžnostih.
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4. Kvestorji na začetku vsakega 
parlamentarnega obdobja določijo najvišje 
število pomočnikov, ki jih vsak poslanec 
lahko prijavi (prijavljeni pomočniki). 

4. Kvestorji na začetku vsakega 
parlamentarnega obdobja določijo najvišje 
število pomočnikov, ki jih vsak poslanec 
lahko prijavi (prijavljeni pomočniki). 

5. Dolgoročne izkaznice za vstop se na 
odgovornost kvestorjev izdajo osebam, ki 
niso del institucij Unije. Veljavnost teh 
izkaznic je največ eno leto in jo je mogoče 
podaljšati. Pravila glede uporabe teh 
izkaznic določi predsedstvo.

5. Dolgoročne izkaznice za vstop se na 
odgovornost kvestorjev izdajo osebam, ki 
niso del institucij Unije. Veljavnost teh 
izkaznic je največ eno leto in jo je mogoče 
podaljšati. Pravila glede uporabe teh 
izkaznic določi predsedstvo.

Te izkaznice se lahko izdajo: Te izkaznice se lahko izdajo:

– osebam, ki so vpisane v register za 
preglednost2 ali ki zastopajo ali delajo za 
organizacije, vpisane v ta register, pri 
čemer ta vpis ne pomeni samodejne 
pravice do izkaznice; 

– osebam, ki so vpisane v register za 
preglednost2 ali ki zastopajo ali delajo za 
organizacije, vpisane v ta register, pri 
čemer ta vpis ne pomeni samodejne 
pravice do izkaznice; 

– osebam, ki želijo redno vstopati v 
prostore Parlamenta, vendar ne sodijo na 
področje uporabe Sporazuma o 
vzpostavitvi registra za preglednost3; 

– osebam, ki želijo redno vstopati v 
prostore Parlamenta, vendar ne sodijo na 
področje uporabe Sporazuma o 
vzpostavitvi registra za preglednost3; 

– lokalnim pomočnikom poslancev ter 
osebam, ki pomagajo članom Evropskega 
ekonomsko-socialnega odbora in Odbora 
regij. 

– lokalnim pomočnikom poslancev ter 
osebam, ki pomagajo članom Evropskega 
ekonomsko-socialnega odbora in Odbora 
regij. 

6. Osebe, ki se vpišejo v register za 
preglednost, v okviru svojih odnosov s 
Parlamentom upoštevajo: 

6. Osebe, ki se vpišejo v register za 
preglednost, v okviru svojih odnosov s 
Parlamentom upoštevajo: 

– pravila ravnanja, priložena sporazumu4; – pravila ravnanja, priložena sporazumu4;

– postopke in druge obveznosti, določene s 
sporazumom; in

– postopke in druge obveznosti, določene s 
sporazumom; in

določbe tega člena in njegove izvedbene 
določbe. 

določbe tega člena in njegove izvedbene 
določbe. 

7. Kvestorji določijo, v kolikšni meri se 
pravila ravnanja uporabljajo za osebe, ki 
kljub dolgoročni izkaznici za vstop ne 
sodijo na področje uporabe Sporazuma. 

7. Kvestorji določijo, v kolikšni meri se 
pravila ravnanja uporabljajo za osebe, ki 
kljub dolgoročni izkaznici za vstop ne 
sodijo na področje uporabe Sporazuma. 

8. Izkaznica za vstop se odvzame na 
podlagi obrazloženega sklepa kvestorjev v 
naslednjih primerih:

8. Izkaznica za vstop se odvzame na 
podlagi obrazloženega sklepa kvestorjev v 
naslednjih primerih:

– imetnik je bil izbrisan iz registra za 
preglednost, razen če odvzemu 
nasprotujejo pomembni razlogi;

– imetnik je bil izbrisan iz registra za 
preglednost, razen če odvzemu 
nasprotujejo pomembni razlogi;

– imetnik je kriv hude kršitve obveznosti iz – imetnik je kriv hude kršitve obveznosti iz 
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odstavka 6. odstavka 6.

– organizacija ali podjetje izkazuje 
nekooperativen odnos, npr. zavrača 
sodelovanje na javnih predstavitvah ali na 
predstavitvah za zaprtimi vrati, ki jih 
organizirajo parlamentarni odbori.

9. Predsedstvo na predlog generalnega 
sekretarja sprejme potrebne ukrepe za 
izvedbo registra za preglednost v skladu z 
določbami sporazuma o vzpostavitvi tega 
registra.

9. Predsedstvo na predlog generalnega 
sekretarja sprejme potrebne ukrepe za 
izvedbo registra za preglednost v skladu z 
določbami sporazuma o vzpostavitvi tega 
registra.

Uporabo določb odstavkov od 5 do 8 ureja 
priloga5.

Uporabo določb odstavkov od 5 do 8 ureja 
priloga5.

10. Pravila ravnanja ter pravice in 
privilegiji nekdanjih poslancev se določijo 
s sklepom predsedstva. Pri obravnavanju 
nekdanjih poslancev se ne dela razlik.

10. Pravila ravnanja ter pravice in 
privilegiji nekdanjih poslancev se določijo 
s sklepom predsedstva. Pri obravnavanju 
nekdanjih poslancev se ne dela razlik. 

______________________ ______________________

1 Glej Prilogo I. 1 Glej Prilogo I.
2 Register, vzpostavljen s Sporazumom 
med Evropskim parlamentom in Evropsko 
komisijo o vzpostavitvi registra za 
preglednost za organizacije in 
samozaposlene osebe, ki sodelujejo pri 
oblikovanju in izvajanju politik EU (glej 
del B Priloge IX).

2 Register, vzpostavljen s Sporazumom 
med Evropskim parlamentom in Evropsko 
komisijo o vzpostavitvi registra za 
preglednost za organizacije in 
samozaposlene osebe, ki sodelujejo pri 
oblikovanju in izvajanju politik EU (glej 
del B Priloge IX).

3 Glej del B Priloge IX. 3 Glej del B Priloge IX.
4 Glej Prilogo 3 k sporazumu v delu B 
Priloge IX.

4 Glej Prilogo 3 k sporazumu v delu B 
Priloge IX.

5 Glej del A Priloge IX. 5 Glej del A Priloge IX. 

Or. fr

Obrazložitev

Pred kratkim se je zgodilo, da je nekaj podjetij zavrnilo sodelovanje na predstavitvah, ki jih je 
organiziral posebni odbor, s tem pa so zavrnila tudi prispevanje k delu Evropskega 
parlamenta, čeprav se nekatera od teh podjetij obračajo na posamezne poslance in jih 
nagovarjajo k temu, da bi njihove interese in stališča upoštevali pri parlamentarnem delu.


