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absolutna večina (v Evropskem parlamentu) 
Absolutna večina je večina vseh poslancev Evropskega parlamenta (vključno s tistimi, ki so odsotni ali ne glasujejo).V sedanji sestavi s 751 poslanci je prag za
absolutno večino 376 glasov.

Amsterdamska pogodba 
Amsterdamska pogodba je začela veljati 1. maja 1999. Njen namen je bila reforma institucij EU v okviru priprav na pristop prihodnjih držav članic. Spremenila,
preštevilčila in prečistila je pogodbi o EU in EGS ter razširila uporabo postopka soodločanja.

bela knjiga 
Bela knjiga Komisije je dokument, ki vsebuje predloge za ukrepe EU na določenem področju. V nekaterih primerih sledi zeleni knjigi, s katero se začne postopek
posvetovanja na evropski ravni. Če Svet sprejme belo knjigo z odobravanjem, lahko to vodi v akcijski program Unije na zadevnem področju.

direktiva 
"Direktiva" je zakonodajni akt, ki določa cilj, ki ga morajo doseči vse države članice EU, vendar način prepušča posameznim državam članicam.

državljanska pobuda 
Državljanska pobuda določa, da lahko en milijon državljanov iz najmanj četrtine držav članic EU pozove Evropsko komisijo, naj pripravi predloge za nove zakone
na področjih, za katera ima pooblastila.

Evropska centralna banka 
Evropska centralna banka upravlja z enotno valuto EU – evrom – in poskuša zagotavljati stabilnost cen v EU. Zadolžena je za oblikovanje in izvajanje ekonomske
in denarne politike EU. Je ena od sedmih institucij EU.

Evropska investicijska banka 
Evropska investicijska banka (EIB) podpira projekte v državah EU ter vlaga v prihodnje države članice in države partnerice. Namesto financiranja iz proračuna EU
si denar sposoja na kapitalskih trgih in ga pod ugodnimi pogoji posoja projektom, ki so v skladu s cilji politik EU. Je v lasti vseh 28 držav članic EU.

Evropska komisija 
Evropska komisija je izvršni organ EU in zastopa interese EU kot celote. Predlaga novo zakonodajo in zagotavlja njeno pravilno izvajanje. Je ena od sedmih
institucij EU.

Evropski ekonomsko-socialni odbor 
Evropski ekonomsko-socialni odbor je posvetovalno telo Evropske unije. Šteje 353 članov, ki zastopajo civilno družbo, delodajalce in delavce. Z njim se je treba
posvetovati pri odločitvah EU v zvezi z gospodarstvom in socialno politiko.

Evropski parlament 
Evropski parlament je sestavljen iz 751 neposredno izvoljenih poslancev iz 28 držav in predstavlja državljane EU. Skupaj s Svetom opravlja funkcijo
sozakonodajalca pri skoraj celotni zakonodaji EU. Druge institucije EU so odgovorne pred njim. Je ena od 7 institucij EU.

Evropski svet 
Evropski svet sestavljajo predsedniki držav oziroma vlad držav članic. Sprejema odločitve o širokih političnih prioritetah in pomembnih pobudah. Nima zakonodajne
moči. Je ena od sedmih institucij EU.

Evropsko računsko sodišče 
Evropsko računsko sodišče revidira finance EU. Njegov namen je izboljšati finančno upravljanje EU in poročati o porabi javnih sredstev. Je ena od sedmih institucij
EU.

generalni sekretar Evropskega parlamenta 
Najvišji uradnik Parlamenta, ki je odgovoren za njegovo upravljanje. Zagotavlja nemoten potek parlamentarnih dejavnosti pod vodstvom predsednika in
predsedstva Parlamenta. Skupaj s predsednikom preverja in podpisuje vse akte, ki sta jih skupaj sprejela Parlament in Svet.

generalni sekretar Sveta 
Vodja Generalnega sekretariata Sveta, ki pomaga Svetu in Evropskemu Svetu. Skupaj s predsednikom Sveta podpisuje vse akte, ki sta jih skupaj sprejela
Parlament in Svet.

javno posvetovanje 
V primeru javnega posvetovanja Evropska komisija pozove razne zainteresirane strani, kot so javni organi, organi držav članic, podjetja, (zasebne) organizacije,
industrijska združenja in državljani, naj ji pošljejo svoje mnenje o predlagani zakonodaji. Običajno imajo obliko vprašalnika z odprtimi in zaprtimi vprašanji.

Kolegij komisarjev 
Kolegij je sestavljen iz 28 evropskih komisarjev.

komisar 
Evropsko komisijo sestavljajo komisarji, vsakemu od njih pa predsednik Komisije določi odgovornost za specifično politično področje. Trenutno je komisarjev 28: po
eden iz vsake države članice.

konferenca predsednikov 
Konferenca predsednikov je pristojna za organizacijo dela EP in zakonodajno načrtovanje, določanje pristojnosti odborov ter delegacij in njihove sestave ter za
odnose z drugimi institucijami Evropske unije, nacionalnimi parlamenti in tretjimi državami. Sestavljajo jo predsednik parlamenta in predsedniki političnih skupin.

konferenca predsednikov odborov 
Konferenca predsednikov parlamentarnih odborov je sestavljena iz predsednikov vseh stalnih in začasnih odborov. Njena naloga je izboljšati sodelovanje med
odbori Evropskega parlamenta.

kvalificirana večina v Svetu 
Kvalificirana večina v Svetu zahteva 55 odstotkov držav članic, torej najmanj 16, ki predstavljajo najmanj 65 odstotkov prebivalstva EU. Manjšino, ki lahko prepreči
sprejetje odločitve, lahko oblikujejo najmanj štiri članice Sveta.

Lizbonska pogodba 
Lizbonska pogodba je začela veljati 1. decembra 2009. Sestavljena je iz Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in Pogodbe o delovanju Evropske unije
(PDEU). Lizbonska pogodba je povečala pooblastila Evropskega parlamenta, spremenila postopke glasovanja v Svetu, uvedla državljansko pobudo, ustvarila
stalni položaj predsednika Evropskega sveta, novega visokega predstavnika za zunanje zadeve in novo Evropsko službo za zunanje delovanje ter jasneje
opredelila, katere pristojnosti ima EU, katere države članice in katere so deljene. Soodločanje je preimenovala v redni zakonodajni postopek in povečala število
področij, pri katerih se ta uporablja.

Maastrichtska pogodba 
Maastrichtska pogodba ali pogodba o Evropski uniji je začela veljati 1. novembra 1993. Ustanovila je Evropsko unijo (prej je bila EU znana kot Evropske
skupnosti), uvedla postopek soodločanja in sodelovanje med vladami EU na področju obrambe, pravosodja in notranjih zadev. Tlakovala je pot ekonomski in
monetarni uniji ter uvedla elemente politične unije (državljanstvo, skupna zunanja in notranja politika).

mnenje (odbora) 
Parlamentarni odbor, ki je pristojen za neko vprašanje, lahko druge odbore prosi za njihova mnenja. Predsedniki in pripravljavci mnenj teh odborov so pogosto
povabljeni na zasedanja pristojnega odbora. Mnenje je pogosto pripravljeno v obliki pisnega poročila.

navadna večina (v Evropskem parlamentu) 
Predlog, ki je sprejet z navadno večino, se sprejme, če je število glasov za večje od števila glasov proti.

obravnava 
Parlamentarni odbor lahko organizira obravnavo s strokovnjaki, če meni, da bo to koristno za njegovo delo. Te obravnave so običajno javne.

Odbor regij 
Odbor regij je posvetovalni organ EU, sestavljen iz 353 predstavnikov lokalnih in regionalnih organov. Med sprejemanjem zakonodaje EU se je treba z njim
posvetovati na naslednjih področjih: ekonomska in socialna kohezija, vseevropska infrastrukturna omrežja, zdravstvo, izobraževanje in kultura, politika
zaposlovanja, socialna politika, okolje, poklicno usposabljanje in promet.

Odbor stalnih predstavnikov - COREPER 
Odbor Sveta, ki ga sestavljajo stalni predstavniki držav članic, ki pripravljajo vse delo Sveta. COREPER I sestavljajo namestniki stalnih predstavnikov, COREPER
II pa stalni predstavniki.

Odbor v Evropskem parlamentu 
V 20 stalnih odborih Parlamenta poslanci pripravljajo, spreminjajo in sprejemajo zakonodajne predloge, o katerih nato med plenarnimi zasedanji glasuje Evropski
parlament kot celota. Politična sestava odborov odraža sestavo Parlamenta. Parlament lahko ustanovi pododbore, posebne začasne odbore in preiskovalne
odbore.

oranžni karton 
Ko Komisija predstavi nov zakonodajni predlog, ga pošlje nacionalnim parlamentom. Če je večina nacionalnih parlamentov mnenja, da osnutek zakonodaje ni v
skladu z načelom subsidiarnosti, mora Komisija ponovno preučiti predlog. Če ga ne spremeni, mora svojo odločitev utemeljiti z obrazloženim mnenjem. Če Svet in
Parlament glasujeta proti predlogu med prvo obravnavo, se predlog opusti.

parlamentarna vprašanja 
Poslanci naslavljajo parlamentarna vprašanja na druge institucije in organe EU. Prejemnik mora podati odgovor v za to določenem roku. Parlamentarna vprašanja
so neposredna oblika parlamentarnega nadzora nad drugimi institucijami in organi EU. 

peticije Evropskemu parlamentu 
Vsak državljan EU, prebivalec, podjetje, organizacija ali združenje s sedežem v EU lahko pošlje peticijo Evropskemu parlamentu na vsako temo, ki spada v
neposredno pristojnost EU in ki jih neposredno zadeva. S takšnimi peticijami lahko Evropski parlament opozori na katerokoli kršitev pravic državljanov EU s strani
države članice, lokalnih oblasti ali druge institucije.

pisna izjava 
Pisna izjava je besedilo z najmanj 200 besedami o zadevi, ki sodi med dejavnosti EU, ki jo vloži do pet poslancev Parlamenta. Če jo podpiše večina poslancev, se
posreduje instituciji, na katero je naslovljena. Poslanci lahko s pisnimi izjavami začnejo ali obnovijo razpravo o zadevi, ki sodi v pristojnost EU.

plenarno zasedanje 
Plenarna zasedanja Parlamenta 12-krat letno potekajo v Strasbourgu, krajša plenarna zasedanja pa tudi v Bruslju. Na plenarnih zasedanjih se zbere vseh 751
poslancev, da bi razpravljali in glasovali o zakonodaji EU in sprejemali stališča o političnih vprašanjih.

Pogodba iz Nice 
Pogodba iz Nice je začela veljati 1. februarja 2003. Njen namen je bil reforma institucij, da bi lahko EU učinkovito delovala tudi po tem, ko število držav članic
doseže 25. Uvedla je možnosti za spreminjanje sestave Komisije in spremenila sistem glasovanja v Svetu.

Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU) 
Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU) je nastala iz Rimske pogodbe, ki je bila sklenjena leta 1958, a je bila od takrat močno spremenjena. Določa
podrobnosti v zvezi z organizacijo in delovanjem EU. Je ena od dveh temeljnih pogodb, na katerih danes temelji EU.

Pogodba o Evropski uniji (PEU) 
Lizbonska pogodba je Maastrichtsko pogodbo, ki je veljala od leta 1993, spremenila in preimenovala v Pogodbo o Evropski uniji. Ta ustanavlja EU kot pravno
osebo, opredeljuje njene vrednote, cilje, institucije in pristojnosti. Je ena od dveh temeljnih pogodb, na katerih danes temelji EU.

Pogodbe 
Pogodba je obvezujoči sporazum med EU in državami članicami. Opredeljuje cilje EU, pravila institucij EU, način sprejemanja odločitev in razmerje med EU in
državami članicami.

politična skupina 
Poslanci niso organizirani po narodnosti, pač pa po politični pripadnosti. V Evropskem parlamentu je trenutno 7 političnih skupin. Poslanci se lahko pridružijo
katerikoli skupini. Nekateri poslanci niso povezani z nobeno skupino. Ti se imenujejo samostojni poslanci.

poročevalec 
Poslanec, ki ga imenuje parlamentarni odbor, pristojen za obravnavo zakonodajnega predloga, vodi predlog skozi EP in o njem pripravi poročilo.

poročevalec v senci 
Poročevalec v senci je poslanec, ki spremlja dokumentacijo ali poročilo EP v imenu politične skupine, ki ni poročevalčeva skupina.

poročilo 
Ko se predlog Komisije posreduje parlamentarnemu odboru, ta odbor imenuje poročevalca, ki pripravi poročilo; to poročilo je običajno sestavljeno iz predlogov
sprememb k predlogu Komisije, obrazložitev predlogov sprememb in kratke obrazložitve, vključno s finančnim izkazom z oceno finančnega učinka predloga in
njegovo združljivostjo z dolgoročnim proračunom.

poslanec Evropskega parlamenta 
Poslanci Evropskega parlamenta so neposredno izvoljeni s petletnim mandatom. Poslanci, ki jih je 751, zastopajo državljane EU.

pravica do pobude 
Pravica Komisije do pobude ji daje pooblastilo za pripravo predlogov bodisi zato, ker tako določajo Pogodbe, ali zato, ker Komisija meni, da je to potrebno. Svet in
Evropski parlament lahko tudi pozoveta Komisijo, naj pripravi predloge.

predsednik Evropskega parlamenta 
Predsednik Evropskega parlamenta predseduje plenarnim zasedanjem, konferenci predsednikov in predsedstvu (ki je sestavljeno iz podpredsednikov EP) ter
zastopa Parlament znotraj EU in na mednarodni ravni.

predsedstvo Sveta 
Država članica, ki predseduje Svetu Evropske unije, se menja vsakih 6 mesecev. Obstaja 10 sestav Sveta, vsaki pa predseduje pristojni minister iz države, ki
trenutno predseduje Svetu, z izjemo Sveta za zunanje zadeve, ki mu stalno predseduje visoki predstavnik oz. predstavnica za zunanjo in varnostno politiko.

pridruženi odbor 
Če zadeva, o kateri razpravlja Parlament, sodi skoraj enakomerno v pristojnost dveh ali več odborov, se določi en pristojni odbor, drugi pa postanejo pridruženi
odbori. Pristojni odbor in pridruženi odbori se dogovorijo o časovnem razporedu, na podlagi katerega potem sodelujejo, poročevalci pa se medsebojno obveščajo
in se poskušajo vzajemno sporazumeti o besedilih, ki jih predlagajo odborom, in o stališčih v zvezi s predlogi sprememb. Območja pristojnosti si med seboj
razdelijo.

redni zakonodajni postopek 
Z rednim zakonodajnim postopkom (prej soodločanje) Evropski parlament in Svet Evropske unije skupaj odločata o predlogih Komisije v zvezi s široko paleto
področij (na primer ekonomsko upravljanje, priseljevanje, promet, okolje in zaščita potrošnikov). Na ta način se sprejme večina zakonodaje EU.

rumeni karton 
Ko Komisija predstavi nov zakonodajni predlog, ga pošlje nacionalnim parlamentom. Če je tretjina nacionalnih parlamentov mnenja, da osnutek zakonodaje ne
upošteva načela subsidiarnosti, mora Komisija predlog ponovno pregledati, se odločiti, ali ga obdrži, spremeni ali umakne, ter utemeljiti svojo odločitev.

samoiniciativno poročilo 
Poleg zakonodajnih poročil lahko parlamentarni odbori pripravijo tudi „samoiniciativna poročila“ o vprašanjih, ki so v njihovi pristojnosti. S temi poročili se lahko
osvešča o določeni temi.

sklep 
"Sklep" je obvezujoč za vse, na katere je naslovljen (npr. državo članico EU ali posamezno podjetje) in se neposredno uporablja.

skupina za medinstitucionalne odnose 
Organ Komisije, ki je odgovoren za usklajevanje političnih, zakonodajnih in upravnih odnosov z drugimi institucijami, zlasti z Evropskim parlamentom in Svetom.
Sestavljajo ga člani kabinetov vseh komisarjev, ki so zadolženi za spremljanje medinstitucionalnih odnosov. 

skupne seje odborov 
Če zadeve, ki jo Parlament prejme v obravnavo, ni mogoče dodeliti enemu samemu odboru, ker očitno spada v pristojnost več odborov, poročevalci pripravijo
enoten osnutek poročila, o katerem pristojni odbori glasujejo na skupnih sejah, ki jih skupaj vodijo predsedniki teh odborov.

skupno besedilo 
Besedilo, ki ga sprejme odbor za sprave med spravnim postopkom. Parlament in Svet ločeno glasujeta o skupnem besedilu brez možnosti vlaganja dodatnih
predlogov sprememb.

Sodišče Evropske unije 
Sodišče Evropske unije tolmači zakonodajo EU in zagotavlja, da se enako uporablja v vseh državah članicah. Pristojno je tudi za reševanje pravnih sporov med
državami članicami, posamezniki, podjetji ali organizacijami ter institucijami EU. Je ena od sedmih institucij EU.

soglasje (v Svetu) 
Soglasje pomeni, da se morajo vse države članice sestati v Svetu in se dogovoriti glede predloga, preden ga je mogoče sprejeti. Po Lizbonski pogodbi le še
majhno število politik velja za tako občutljivo, da o njih odloča s soglasjem.

soodločanje 
Strokovni izraz, ki se je prej uporabljal za to, kar se sedaj imenuje redni zakonodajni postopek. Neuradno je še vedno zelo razširjen.

sorazmernost 
Po načelu sorazmernosti mora biti delovanje EU omejeno na tisto, kar je nujno za doseganje ciljev iz Pogodb. 

sprava 
Sprava je tretji in zadnji korak rednega zakonodajnega postopka. Do nje pride, če Parlament in Svet v prvih dveh obravnavah ne moreta doseči soglasja glede
zakonodajnega predloga. Delegaciji Sveta in Parlamenta poskusita najti kompromis, ki bo sprejemljiv za oba.

spravni odbor 
Spravni odbor zaseda med spravnim delom rednega zakonodajnega postopka. Sestavljen je iz enakega števila predstavnikov držav članic in poslancev
Parlamenta (trenutno 28/28). Odbor je zadolžen za pripravo skupnega besedila, ki ga nato predloži Svetu in Parlamentu v tretjo obravnavo.

spremenjeni predlog (predlog Komisije po prvi obravnavi v Evropskem parlamentu) 
Komisija lahko med prvo obravnavo v Parlamentu in prvo obravnavo v Svetu spremeni svoj predlog in vanj vključi predloge sprememb Parlamenta, ki po mnenju
Komisije izboljšajo izvirni predlog in/ali pripomorejo k dogovoru med Parlamentom in Svetom.

subsidiarnost 
Po načelu subsidiarnosti EU ne sme ukrepati (razen na področjih, ki sodijo v njeno izključno pristojnost), razen če je ukrep EU bolj učinkovit kot ukrep na
nacionalni, regionalni ali lokalni ravni. Ves čas se preverja, ali so ukrepi na ravni EU upravičeni.

Svet Evropske unije 
Svet Evropske unije, splošno poznan kot Svet (prej Svet ministrov), predstavlja vlade držav članic EU. Svet skupaj z Evropskim parlamentom sprejema
zakonodajo, ki jo predlaga Evropska Komisija. Je ena od sedmih institucij EU.

točka pod "A" 
Dnevni red Sveta se deli na točke pod "A" in "B". Točke pod "A" so tiste, pri katerih je bilo doseženo soglasje in jih je mogoče sprejeti brez razprave. To ne
izključuje možnosti, da katerikoli član Sveta ali Komisije izrazi svoje mnenje, ko se o tej točki glasuje.

točka pod "B" 
Dnevni red Sveta se deli na točke pod "A" in "B". Točke pod "B" so tiste, glede katerih ni soglasja in o katerih bo potekala razprava. Pogosto gre za politično
občutljive teme.

trialog 
Neformalna srečanja med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo. Njihov namen je doseči sporazum (v zvezi s svežnjem predlogov sprememb ali
zakonodajnim besedilom), ki bo sprejemljiv za Svet in Parlament.

uradni jezik 
EU ima 24 uradnih jezikov: angleščino, bolgarščino, češčino, danščino, estonščino, finščino, francoščino, grščino, hrvaščino, irščino, italijanščino, latvijščino,
litovščino, madžarščino, malteščino, nemščino, nizozemščino, poljščino, portugalščino, romunščino, slovaščino, slovenščino, španščino in švedščino. Vsa
zakonodaja EU je objavljena v vseh uradnih jezikih.

Uradni list 
Uradni list Evropske unije (UL) vsebuje zakonodajo EU, informacije, objave in pripravljalne akte iz zakonodajnega postopka. Izide vsak delovnik v vseh uradnih
jezikih Evropske unije. Le pravni akti, ki so objavljeni v uradnem listu, so zavezujoči.

uredba 
„Uredba“ je oblika zakonodaje EU, ki se uporablja neposredno in ki je zavezujoča za vse države članice. Nacionalnim vladam ni treba posebej izvajati uredb EU.

zakonodaja EU 
Zakonodaja EU se deli na primarno in sekundarno. Pogodbe (primarna zakonodaja) so temelj vsega delovanja EU. Sekundarna zakonodaja EU – ki vključuje
uredbe, direktive in sklepe – je izpeljana iz načel in ciljev, določenih v Pogodbah.

zelena knjiga 
Zelene knjige izdaja Evropska komisija, da bi spodbudila razpravo z zainteresiranimi stranmi na evropski ravni. Lahko vodijo do predlogov za ukrepe EU, ki se
predstavijo v belih knjigah.
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