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Predgovor
Ta dokument, ki predstavlja delo Odbora za ustavne zadeve Evropskega parlamenta v šestem 
zakonodajnem obdobju (od junija 2004 do junija 2009), je razdeljen na dva dela.

V prvem delu z naslovom „Več o zadnjem zakonodajnem obdobju“ si lahko preberete kratek 
povzetek najpomembnejših resolucij, ki jih je Evropski parlament sprejel na pobudo Odbora za 
ustavne zadeve, ter poročil, ki jih je odbor sprejel, a se iz različnih razlogov o njih ni razpravljalo in 
glasovalo na plenarnem zasedanju.

Pri vseh poročilih v prvem delu je na voljo tudi povezava, prek katere lahko bralec, ki želi 
podrobneje preučiti katero od tem, poišče in prebere celotno besedilo sprejetih resolucij.

V prilogah so na voljo podatki o sestavi odbora, sejah v tem zakonodajnem obdobju, mnenjih, ki so 
bila sprejeta za druge odbore, ter javnih predstavitvah in organiziranih delovnih skupinah; v 
elektronski različici je povsod na voljo tudi povezava do ustreznih glavnih dokumentov.

Poročila o izvajanju lizbonske pogodbe, ki še niso bila obravnavana in o katerih še niso glasovali na 
plenarnem zasedanju, so v dokument vključena v sedanji obliki. Poročilo Richarda Corbetta o 
splošni reviziji Poslovnika Parlamenta, ki naj bi ga odbor sprejel 22. aprila 2009, je zgolj omenjeno. 
Ko bodo ta poročila dokončno sprejeta, bo objavljena posodobljena različica tega dokumenta. 

Rokopis zaključen: 31. marec 2009
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1. Pristojnosti in odgovornosti Odbora za ustavne zadeve v 
šestem mandatu (priloga VI Poslovnika Evropskega 
parlamenta)

Poslovnik Evropskega parlamenta, še zlasti njegova priloga VI, določa pristojnosti in 
odgovornosti različnih odborov Parlamenta. Odbor za ustavne zadeve je pristojen za 
vprašanja, ki zadevajo:

1.    institucionalne vidike evropskega povezovanja, zlasti v okviru priprave in poteka 
konvencij in medvladnih konferenc; 

2.    izvajanje Pogodbe EU in ocenjevanje njenega delovanja; 

3.    institucionalne posledice pogajanj o širitvi Unije; 

4.   medinstitucionalne odnose, vključno s preučevanjem medinstitucionalnih sporazumov v 
skladu s členom 120(2) Poslovnika glede njihove potrditve na plenarnem zasedanju; 

5.    enotni volilni postopek; 

6.    politične stranke na evropski ravni, brez poseganja v pristojnosti predsedstva; 

7.    ugotavljanje hujšega in vztrajnega kršenja skupnih načel držav članic s strani ene od 
držav članic; 

8.    razlago in uporabo Poslovnika in predloge morebitnih sprememb le-tega. 
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2. Več o zadnjem zakonodajnem obdobju
V resoluciji z dne 12. januarja 2005 (poročilo Richarda Corbetta - Iniga Mendeza de Viga) je 
Evropski parlament sprejel ustavno pogodbo z dvotretjinsko večino, z oceno, da je „dober 
kompromis, ki vodi k bistvenemu izboljšanju veljavnih pogodb“ in ki bo „zagotavljala trden 
in trajen okvir za prihodnji razvoj Evropske unije, ki bo omogočil nadaljnje širitve, medtem 
ko je odprt za prilagoditve, kadar bo to potrebno“. Parlament je izrazil zadovoljstvo, da je 
Ustava poskrbela za večjo jasnost glede narave Unije in njenih ciljev, pa tudi glede 
odnosov med Unijo in državami članicami (še zlasti s poenostavitvijo zakonodajnih aktov in z 
zagotovilom, da Unija nikoli ne bo „centralizirana naddržava“). Razširitev odločanja s 
kvalificirano večino, dveinpolletno predsedovanje Evropskemu svetu, oblikovanje nove 
funkcije „ministra za zunanje zadeve Unije“, ki mu bo v pomoč enotna služba za 
zunanjepolitično delovanje, zmanjšanje števila komisarjev od leta 2014 naprej – vse to bi naj 
povečalo učinkovitost Unije in okrepilo njeno vlogo v svetu. Z novo ustavo bi naj Unija 
postala tudi bolj demokratična (nacionalni parlamenti bi dobili pravico nasprotovati 
zakonodajnim predlogom, razširila bi se uporaba postopka soodločanja, predsednika Komisije 
bi izvolil Evropski parlament itd.) in povečale bi se naj pravice državljanov (vključitev 
Listine o temeljnih pravicah, pristop k Evropski konvenciji o človekovih pravicah, uvedba 
pravice do pobude evropskih državljanov, razširitev dostopa do pravnega varstva za 
posameznike itd.). 

Po sprejetju te resolucije je Odbor za ustavne zadeve v okviru dialoga z nacionalnimi 
parlamenti o ustavni pogodbi poslal delegacije v Združeno kraljestvo, Estonijo, Francijo, na 
Češko, Poljsko, Portugalsko in v Luksemburg, kjer so zagovarjali stališče Parlamenta in si 
prizadevali za ratifikacijo ustavne pogodbe.

Z ozirom na poročilo o doseženem napredku pri pripravi evropske službe za 
zunanjepolitično delovanje, ki bi ga morali generalni sekretar Sveta in visoki predstavnik za 
skupno zunanjo in varnostno politiko ter Komisija predložiti na zasedanju Evropskega sveta 
junija 2005, je Evropski parlament 26. maja 2005 sprejel resolucijo, s katero je izrazil 
prepričanje, da je treba evropsko službo za zunanje delovanje vključiti v službe Komisije. 
Med drugim zahteva, naj osebje evropske službe za zunanjepolitično delovanje v ustreznem in 
uravnoteženem kadrovskem razmerju sestavljajo uradniki, ki prihajajo iz Komisije, 
sekretariata Sveta in nacionalnih diplomatskih služb, ter meni, da vsem generalnim 
direktoratom Komisije ni treba odvzeti pristojnosti na področju zunanjih odnosov. Delegacije 
Komisije v tretjih državah in uradi Sveta za zvezo bi se naj združili v „veleposlaništva Unije“. 
V nadaljevanju razmišljanj na to temo sta Odbor za ustavne zadeve in njegov poročevalec 
Elmar Brok organizirala več izmenjav mnenj, vendar nista končala dela.

Po izidu referendumov v Franciji in na Nizozemskem in po izjavi z dne 18. junija 2005, s 
katero je Evropski svet razglasil „obdobje za razmislek“, da bi omogočili razširjeno razpravo 
po vsej Evropski uniji, je Evropski parlament sprejel resolucijo (poročilo Andrewa Duffa -
Johannesa Voggenhuberja), v kateri predlaga, naj se obdobje za razmislek izkoristi za ponovni 
začetek projekta ustave na podlagi široke javne razprave o prihodnosti evropskega 
povezovanja. Ob oceni, da je bil „ne“ bolj izraz nestrinjanja s trenutnim stanjem Unije kot 
nasprotovanje ustavnim spremembam, je resolucija pozvala, naj se neugodni izidi v Franciji in 
na Nizozemskem analizirajo, in opozorila, da je treba spoštovati tako izide referendumov kot 
tudi voljo tistih držav članic in narodov, ki so ustavo že ratificirali.Resolucija potrjuje, da za 
Evropski parlament pogodba iz Nice ni primerna podlaga za nadaljevanje procesa evropske 
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povezovanja, ter poudarja, da bi bila po priključitvi Bolgarije in Romunije nova širitev na 
podlagi te pogodbe nemogoča. Zavračajoč predloge, katerih namen je oblikovati jedrnih 
skupin nekaterih držav članic, dokler je ustavni postopek še v teku, Parlament opozarja, da 
mora okrepljeno sodelovanje spodbujati uresničevanje ciljev Unije, krepiti njene procese 
povezovanja ter biti v vsakem trenutku odprto za vse države članice. Morebitna takšna 
sodelovanja ne bi smela potekati na račun prizadevanj za dosego Ustave za Evropo brez 
nepotrebnih zamud. Resolucija zahteva, da si je treba v vsakem primeru prizadevati, da bi 
ustava začela veljati leta 2009.

V resoluciji o naslednjih korakih v obdobju razmisleka, ki so jo sprejeli med pripravami na 
Evropski svet 15. in 16. junija 2006, je Evropski parlament potrdil, da se nadeja dosega 
potrebnega ustavnega dogovora pred evropskimi volitvami leta 2009, in posvaril pred poskusi 
razveljavitve skupnega sporazuma, doseženega v ustavni pogodbi. Potrjuje svoje 
nasprotovanje postopnemu izvajanju delov dogovora o ustavnem paketu kakor tudi 
nasprotovanje takojšnjemu oblikovanju jedrnih skupin nekaterih držav članic, da bi se na ta 
način izognili ustavnemu procesu za Unijo kot celoto. V resoluciji je Evropski svet pozvan, 
naj po preteku obdobja za razmislek nadaljuje z obdobjem za analizo, zato da bi najpozneje do 
druge polovice leta 2007 sprejeli jasen predlog o nadaljnjih postopkih v zvezi z ustavno 
pogodbo. Ob upoštevanju, da se celovita razprava o prihodnosti Evropske unije še ni začela po 
vsej Uniji, še zlasti ne v tistih državah članicah, ki še niso ratificirale ustavne pogodbe, 
Evropski parlament poziva Evropski svet, naj od posameznih držav članic pridobi jasno 
izraženo podporo načinu in sredstvom, ki jih predlagajo za vzpostavitev in vodenje odprte, 
strukturirane javne razprave, ki se bo osredotočila na ključna vprašanja v zvezi s prihodnostjo 
Evrope. Države članice, ki še niso ratificirale Ustave, so naprošene, naj še pred koncem 
obdobja za razmislek izdelajo prepričljive načrte v zvezi z nadaljevanjem tega postopka. 
Parlament Evropskemu svetu predlaga, naj, takoj ko mu bo koledar političnih dogodkov to 
dopuščal, izdela primeren okvir, ki bo omogočal vzpostavitev posebnega dialog s predstavniki 
držav, v katerih je bil rezultat referenduma o ustavni pogodbi negativen, da bi tako raziskal, 
ali in pod kakšnimi pogoji bi se v teh državah zdelo možno obnoviti postopek ratifikacije. 
Komisija je pozvana, naj Evropskemu svetu predstavi načrt za izvajanje tega pristopa na 
najboljši možni način.

Odbor za ustavne zadeve je s pomočjo koordinatorjev tesno sodeloval pri doseganju konsenza, 
ki je predsedniku Parlamenta omogočil podpis Berlinske izjave, ki kot cilj navaja, da se 
„Evropski uniji še pred naslednjimi volitvami v Evropski parlament leta 2009“ zagotovi „nov 
skupni temelj“.

Junija 2007 je Evropski parlament sprejel resolucijo o časovnem načrtu za ustavni proces v 
Uniji (poročilo Elmarja Broka in Enriqueja Baróna Crespa), v katerem poudarja, da sta dve 
tretjini držav članic že ratificirali ustavno pogodbo, medtem ko so štiri druge že jasno izrazile 
svoje strinjanje z njeno vsebino, ter vnovič potrjuje svojo zavezanost k doseganju dogovora o 
tekočem ustavnem procesu v Evropski uniji, ki temelji na vsebini ustavne pogodbe, če je 
potrebno, v drugačni obliki, upoštevajoči težave, ki so se pojavile v nekaterih državah 
članicah. V tej zvezi podpira prizadevanja nemškega predsedstva, da bi sklicali medvladno 
konferenco in opredelili načrt, ki bi zajemal postopek, jasen mandat in cilj, da se dogovor 
doseže pred koncem tega leta. Resolucija navaja, da bo Evropski parlament bo zavrnil vse 
rezultate pogajanj, ki bi v primerjavi z ustavno pogodbo vodili k okrnitvi varstva pravic 
državljank in državljanov (zlasti vztraja na ohranitvi Listine o temeljnih pravicah), kot tudi k 
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manjši stopnji demokracije, preglednosti in učinkovitosti v delovanju Unije. Opozarja, da 
mora biti Parlament kot edina institucija Evropske unije, ki jo neposredno izvolijo državljanke 
in državljani, v celoti vključen v potek dela na medvladni konferenci. Parlament opozarja na 
svojo podporo mehanizmu Konvencije v primeru, da bi se voditeljice in voditelji držav in vlad 
odločili bistveno spremeniti obstoječa besedila, ter poudarja, da je treba ohraniti temeljna 
načela, kot so udeležba Parlamenta in civilne družbe ter popolna preglednost.

Dve leti razmisleka o prihodnosti Evrope sta potrdili potrebo po varovanju in izboljšanju
vsebine novosti v ustavni pogodbi, ki se tičejo demokracije, učinkovitosti in preglednosti, da 
bi tako zagotovili pravilno delovanje Evropske unije, pa tudi okrepili pravice državljanov in 
vlogo Unije v svetu. Takšno stališče je Evropski parlament izrazil v resoluciji o sklicu 
medvladne konference (poročilo Joja Leinena), v kateri kljub obžalovanju, da so bili 
izpuščeni nekateri pomembni elementi, ki so bili dogovorjeni na medvladni konferenci leta 
2004, in da pooblastilo določenim državam članicam dovoljuje vedno več odstopanj (npr. 
klavzula opt-out pri Listini o temeljnih pravicah), pozdravlja dejstvo, da pooblastilo v veliki 
meri ohranja vsebino ustavne pogodbe, zlasti enotno pravno osebo Unije, odpravo stebrne 
strukture, širjenje glasovanja s kvalificirano večino v Svetu, soodločanje med Parlamentom in 
Svetom, elemente participativne demokracije, pravno zavezujoč status Listine o temeljnih 
pravicah, krepitev povezovanja zunanjepolitičnega delovanja Unije in uravnotežen 
institucionalni sveženj. Pozdravlja tudi uvedbo nekaterih novih elementov, kot so izrecna 
omemba podnebnih sprememb in solidarnosti na področju energetike. Evropski parlament 
poziva države članice, naj ne odstopajo od dolžnosti, na katere so pristale na Evropskem 
svetu, medvladno konferenco pa, naj svoje delo zaključi pred koncem 2007 in tako omogoči, 
da bo nova pogodba začela veljati pravočasno pred evropskimi volitvami leta 2009.

Prihodnost Listine o temeljnih pravicah je bila stalna skrb Evropskega parlamenta. Z 
namenom, da bi se lizbonska pogodba sklicevala nanjo kot na pravno zavezujoč dokument, je 
Parlament poleg svoje resolucije o sklicu medvladne konference sprejel še resolucijo (poročilo 
Joja Leinena), s katero pooblašča svojega predsednika, da pred podpisom Lizbonske pogodbe 
skupaj z drugimi institucijami slovesno razglasi Listino. Poleg tega izrecno poziva Poljsko in 
Združeno kraljestvo, naj storita vse, kar je v njuni moči, da vendar še dosežeta soglasje o 
neomejeni veljavnosti te Listine.

Evropski parlament je pozdravil lizbonsko pogodbo kot celoto, ki jo vidi kot pozitiven korak 
za prihodnost Unije (poročilo Richarda Corbetta - Iniga Mendeza de Viga). Pogodba je 
občutno izboljšanje v primerjavi z obstoječimi pogodbami, ki bo Uniji prineslo več 
demokratične odgovornosti in izboljšalo njeno sposobnost odločanja (s krepitvijo vlog 
Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov), okrepilo pravice evropskih državljanov v 
razmerju do Unije in izboljšalo učinkovitost delovanja institucij Unije. Evropski parlament 
potrjuje pogodbo in ocenjuje, da bo zagotovila trden okvir, ki bo omogočil nadaljnji razvoj 
Unije v prihodnosti, in sicer kljub vsesplošnemu obžalovanju, da je bilo treba opustiti ustavni 
pristop in nekatere od njegovih značilnosti, preložiti izvajanje pomembnih elementov nove 
pogodbe (kot je začetek veljavnosti novega sistema glasovanja v Svetu) ter v Pogodbo 
vključiti ukrepe, ki so specifični za posamezne države članice (kot je razširitev možnosti 
sodelovanja („opt-in“) na področju policijskega sodelovanja in sodelovanja v kazenskih 
zadevah za dve državi članici ter protokol, ki omejuje vpliv Listine na notranje pravo dveh 
držav članic). Evropski parlament zahteva, naj pogodba stopi v veljavo 1. januarja 2009, in 
vztraja, da je treba storiti vse, kar je mogoče, naj se stori vse, kar je mogoče, da se evropske 
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državljane jasno in nepristransko seznani z njeno vsebino.

Kljub zamudi pri procesu ratifikacije lizbonske pogodbe je Evropski parlament, potem ko je 
Evropski svet decembra 2008 tlakoval pot za razpis novega referenduma na Irskem, nadaljeval 
s svojim delom pri pripravah na začetek veljavnosti Pogodbe. To delo je obsegalo odobritev 
treh poročil1 čisto na koncu parlamentarnega obdobja. Od teh poročil se prvo nanaša na novo 
vlogo in pristojnosti Parlamenta pri izvajanju lizbonske pogodbe, drugo na vpliv lizbonske 
pogodbe na razvoj institucionalnega ravnovesja v Evropski uniji in tretje na razvoj odnosov 
med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti v okviru lizbonske pogodbe. Kljub 
vsemu pa se je delo na področju skupne službe za zunanjepolitično delovanje prekinilo v 
pričakovanju izida drugega referenduma, ki bo potekal na Irskem.

Poročilo o novi vlogi in pristojnostih Parlamenta pri izvajanju lizbonske pogodbe
(poročilo Joja Leinena) je vsebinsko širše od drugih poročil o izvajanju lizbonske pogodbe in 
združuje mnenja vseh parlamentarnih odborov o spremembah, ki jih uvaja pogodba. Poročilo 
izraža zadovoljstvo Parlamenta nad tem, da se bo z lizbonsko pogodbo občutno okrepila 
demokratična legitimnost Evropske unije, saj se bodo razširila pooblastila Parlamenta pri 
sprejemanju odločitev s postopkom soodločanja (še posebej na področju svobode, varnosti in 
pravice, pa tudi kmetijstva). Kar zadeva proračun, odprava razlikovanja med obveznimi in 
neobveznimi odhodki pomeni, da ga morata kot celoto skupaj sprejeti Parlament in Svet. Tudi 
novi postopek privolitve, nove pristojnosti glede izvolitve predsednika Komisije ter nove 
pristojnosti glede nadzora sprejema Parlament z zadovoljstvom. Poročilo tudi zagotavlja, da 
bo Evropski parlament, če bo to utemeljeno z novimi izzivi, uporabil svojo novo pravico do 
sprožanja pobud za spremembe pogodb, ter poziva druge institucije, naj sklenejo 
medinstitucionalni sporazum o programu dela za naslednji mandat Parlamenta in Komisije, in 
izvedbene ukrepe, ki so potrebni za uspeh nove pogodbe.

Tudi razvoj odnosov med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti v skladu 
z Lizbonsko pogodbo (poročilo Elmarja Broka) je bil obravnavan v poročilu, v katerem 
odbor pozdravlja nove pravice, dodeljene nacionalnim parlamentom, predvsem nadzor nad 
spoštovanjem načela subsidiarnosti (s t. i. postopkom „rumenega in oranžnega kartona“), ki 
podeljuje nacionalnim parlamentom prvič točno določeno vlogo na ravni Unije. Izraža 
zadovoljstvo nad napredkom, ki je bil v zadnjih letih dosežen pri razvoju sodelovanja, in 
poudarja vlogo, ki jo morajo odigrati parlamentarni odbori, da bi sistematično razvijali „stalno
mrežo odborov“. Predvideva tudi, da bi Evropski parlament lahko tem specializiranim 
odborom dodelil ustrezen proračun za organizacijo srečanj s sorodnimi odbori nacionalnih 
parlamentov. Nacionalne parlamente vabi, naj uvedejo novosti, kot je možnost, da poslanci 
Evropskega parlamenta ob določeni priložnosti nastopijo na plenarnem zasedanju nacionalnih 
parlamentov, sodelujejo na srečanjih specializiranih odborov, kadarkoli ti razpravljajo o 
pomembnih delih zakonodaje Evropske unije, ali prisostvovati srečanjem ustreznih političnih 
skupin. Osnutek poročila poleg tega obravnava vlogo Konference odborov za evropske zadeve 
(COSAC).

Poročilo o vplivu lizbonske pogodbe na razvoj institucionalnega ravnovesja v Evropski 
uniji (poročevalec Jean-Luc Dehaene) navaja konkretne posledice lizbonske pogodbe za 

                                               
1 Ker teh poročil niso obravnavali in o njih glasovali na plenarnih zasedanjih, temeljijo zabeležke na izidu 

glasovanja v odboru.
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odnose med institucijami in oblikuje določeno število priporočil, katerih namen je zagotoviti 
pravilno izvajanje novih institucionalnih določb. Pozdravlja razjasnitev pristojnosti 
posameznih institucij, pri čemer je temeljno jedro nalog posameznih institucij okrepljeno, 
vendar opozarja, da terja nov institucionalni okvir okrepljeno usklajevanje. Soobstoj dveh 
stalnih predsedstev (predsednika Evropskega sveta in visokega predstavnika, ki predseduje 
Svetu za zunanje zadeve) in predsedovanja Svetu po sistemu rotacije sta izboljšavi, ki 
utegneta prispevati k večji skladnosti in učinkovitosti, a bo zahtevala tudi tesnejše sodelovanje 
med temi različnimi predsedstvi. Predlagan je časovni razpored za imenovanje na 
najpomembnejša mesta (predsednik Komisije, visoki predstavnik, kolegij komisarjev, 
predsednik Evropskega sveta) od leta 2014 naprej. Kar zadeva postopek imenovanja v letu 
2009, poročilo navaja, da bo moral Evropski svet, če bo začel postopek za imenovanje 
predsednika nove Komisije takoj po evropskih volitvah, opraviti zahtevano posvetovanje s 
predstavniki novo izvoljenega Parlamenta, da bi tako upošteval vsebino novih pravic, ki jih 
Parlamentu podeljuje lizbonska pogodba. Če bo izid novega referenduma na Irskem pozitiven, 
bi Evropski parlament uradno potrdil novi kolegij šele po začetku veljavnosti lizbonske 
pogodbe. Kar zadeva prehodno ureditev glede sestave Evropskega parlamenta, ki jo je odobril
Evropski svet 11. in 12. decembra 2008, poročilo opozarja, da bo ta ureditev terjala 
spremembo primarne zakonodaje. Poročilo nadalje izpostavlja, da lizbonska pogodba na tem 
področju podeljuje nova pooblastila Evropskemu parlamentu, ki si jih ta ne bo pomišljal 
uporabiti, če bo potrebno.

Poleg ustavnih vidikov je Evropski parlament sprejel tudi vrsto poročil, ki obravnavajo 
odnose z drugimi institucijami. Tako postopek odobritve Parlamenta (zaslišanja) kandidatov 
za komisarje, ki so ga uvedli leta 1994, bistveno povečuje demokratično legitimnost Komisije. 
Resolucija Evropskega parlamenta o smernicah za potrditev Evropske komisije (poročilo 
Andrewa Duffa) določa vrsto načel in pravil, ki urejajo ta postopek. Ta načela so bila nato 
prenesena v Poslovnik Evropskega parlamenta (poročilo Andrewa Duffa) z novo prilogo, ki 
podrobno opredeljuje pravila za postopek zaslišanja, ocenjevanja in glasovanja za potrditev ali 
zavrnitev nove Evropske komisije in po potrebi tudi imenovanje novega člana kolegija.

V tem parlamentarne obdobju je bil sklenjen novi okvirni sporazum med Evropskim 
parlamentom in Komisijo. Evropski parlament je sprejel tudi skupno izjavo o praktičnih 
ureditvah za postopek soodločanja in sklep o spremembi sklepa 1999/468/ES o določitvi 
postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil.

Evropski parlament pozdravlja sklenitev okvirnega sporazuma med Parlamentom in 
Komisijo (poročilo Joja Leinena), ki povečuje skladnost okvirnega sporazuma iz julija 2000, 
daje večjo težo medinstitucionalnemu dialogu, povečuje preglednost in izboljšuje nekatere 
tehnične vidike sodelovanja med institucijami. Poslanci poudarjajo pomen, ki ga ima za tiste 
člane Evropskega parlamenta, ki sodelujejo v delegacijah Evropske unije na mednarodnih 
konferencah, dejstvo, da se lahko udeležijo notranjih usklajevalnih srečanj Evropske unije, in 
pozivajo Komisijo, naj pri Svetu podpre zahteve parlamenta v zvezi s tem. Parlament poleg 
tega poziva Komisijo, naj mu, ko predstavlja smernice za zaposlovanje, nameni vsaj dva 
meseca, da bo lahko pripravil pravo mnenje (ker mu zelo natrpan časovni razpored tega ta čas 
ne dopušča).

Skupna izjava o praktičnih ureditvah za postopek soodločanja (poročilo Joja Leinena) 
pozdravlja nove določbe, ki zadevajo sodelovanje predstavnikov predsedstva Svetu na sejah 
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parlamentarnih odborov; potrditev načela, da morata službi Parlamenta in Sveta enakopravno 
sodelovati pri pravno-jezikovnem pregledu; dogovor, da je treba, če je le mogoče, organizirati 
skupne tiskovne konference in objavljati skupna sporočila za javnost za razglasitev uspešnega 
zaključka opravljenega dela; ter odločitev, da se organizira podpisovanje pomembnih sprejetih 
besedil na skupni slovesnosti v prisotnosti sredstev javnega obveščanja . Resolucija tudi izraža 
željo, da Parlament določi način usklajevanja prakse parlamentarnih odborov med trialogi 
(pravila v zvezi s sestavo parlamentarnih delegacij ter obveznosti glede zaupnosti v zvezi z 
njihovim delom).

Kar zadeva postopke za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil je 
Parlament potrdil osnutek sklepa Sveta o spremembi sklepa 1999/468/ES ter 
medinstitucionalni sporazum v obliki skupne izjave o tem osnutku sklepa (poročilo Richarda 
Corbetta). Tako je bil obstoječim postopkom komitologije dodan nov „regulativni postopek s 
pregledom“. Potrjen je bil tudi medinstitucionalni sporazum o izvedbenih postopkih za sklep 
1999/468/ES, kot je bil spremenjen s sklepom 2006/512/ES (poročilo Monice Frassoni), 
skupaj z dvema poročilom, ki spreminjata člen 81 Poslovnika Evropskega parlamenta tako, da 
bi mu omogočal uporabo pravic, ki mu jih daje novi postopek, pri najboljših pogojih (poročili 
Richarda Corbetta in Monice Frassoni). 
V teh poročilih Evropski parlament obžaluje, da je bilo izvajanje sklepa 1999/468/ES zelo 
nezadovoljivo, in opozarja, da bi regulativni postopek s pregledom morali uporabljati pri vseh 
ukrepih splošnega obsega za spreminjanje nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v 
skladu s postopkom iz člena 251 pogodbe.
 Svet in Komisijo poziva, naj v primeru „sivih področij“ uporabita novi regulativni postopek s 
pregledom, ter pozdravlja dejstvo, da sporazum natančneje opredeljuje obveznost Komisije o 
obveščanju Parlamenta, saj zahteva, da mora biti Parlament obveščen o postopkih odborov v 
skladu s predpisi, ki zagotavljajo preglednost in učinkovitost sistema. Ne strinja se s stališčem 
Komisije, da se osnutkov izvedbenih ukrepov, ki so posredovani Parlamentu, ne sme javno 
objaviti pred glasovanjem v odboru, in poziva Komisijo, naj objavi vse osnutke izvedbenih 
ukrepov takoj, ko so uradno predlagani. 
Evropski parlament je izkoristil svojo pravico do odgovora na sporočilo Komisije o izidu 
pregleda zakonodajnih predlogov, ki čakajo na obravnavo zakonodajalca (poročilo 
Sylvie-Yvonne Kaufmann), da bi tako nadalje obravnaval zadeve, povezane z umikom ali s 
spremembami zakonodajnih predlogov Komisije. Izhajajoč iz ugotovitve, da se tri institucije 
ne uspejo sporazumeti o tem, kolikšne pristojnosti naj ima Komisija na tem področju, in 
priznavajoč, da ima Komisija v nekaterih omejenih, točno določenih primerih možnost 
umakniti zakonodajni predlog med postopkom za njegovo sprejetje, Parlament meni, da bi 
sporazum o tem pozitivno prispeval k nemotenemu poteku zakonodajnih postopkov. Ob 
predlogu, naj se upoštevajo določene smernice glede umika in spremembe zakonodajnih 
predlogov (v postopkih soodločanja in sodelovanja Komisija ni more več umakniti predloga, 
če je Svet že sprejel svoje skupno stališče, razen če je pri tem prekoračil svoja pooblastila; se 
Komisija zavezuje, da bo upoštevala stališče Parlamenta in Parlament vnaprej obvestila, če 
namerava umakniti ali spremeniti zakonodajni predlog na lastno pobudo), Parlament ocenjuje, 
da bi določitev skupnih smernic institucij o umiku ali spremembi zakonodajnih predlogov 
Komisije kot dopolnitev ustreznih načel, ki so že določena v Okvirnem sporazumu o odnosih 
med Parlamentom in Komisijo ter v medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi 
zakonodaje, pomenila pomemben korak k olajšanju zakonodajnega procesa in dialoga med 
institucijami. Resolucija še poudarja, pomeni, da mora biti umik ali sprememba zakonodajnih 
predlogov v skladu z interesom Skupnosti in mora biti ustrezno utemeljen.
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V okviru odnosov z drugimi institucijami je Evropski parlament prav tako sprejel nekaj 
določb, ki zadevajo naloge varuha človekovih pravic, regulatornih agencij in Urada za 
publikacije.

Odločitve Evropskega parlamenta o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje 
funkcije varuha človekovih pravic (poročilo Anneli Jäätteenmäki) so upravičena zlasti 
zaradi potrebe po prilagoditvi nalog varuha, da bi s tem odpravili kakršno koli morebitno 
negotovost glede sposobnosti varuha človekovih pravic, da vodi temeljite in nepristranske 
preiskave v domnevnih primerih slabega upravljanja (predvsem kar zadeva njegov dostop do 
dokumentov, ki so označeni kot zaupni), ter upoštevali spremembe, ki so se nastale v zadnjih 
letih, glede vloge institucij in organov EU v boju proti goljufijam zoper finančne interese 
Evropske unije.

Po podatkih, ki jih je posredovala Komisija, obstaja 29 evropskih regulatornih agencij, ki 
zaposlujejo približno 3800 oseb in delujejo z letnim proračunom v višini približno 
1.100.000.000 EUR, od česar Unija prispeva približno 559.000.000 EUR. Iz tega razloga je 
razumljivo, da mora biti njihovo delo nadzorovano ter da je Evropski parlament sprejel 
resolucijo, v kateri pozdravlja osnutek medinstitucionalnega sporazuma o določitvi 
okvirnih pogojev za evropske regulativne agencije, ki ga je predstavila Komisija, in 
izraža obžalovanje, da Svet ni pripravljen začeti pogajanj za sklenitev sporazuma na tej 
osnovi. Evropski parlament ob tem tudi zahteva, da morajo prihodnji predlogi za ustanovitev 
agencij upoštevati nekatera načela: oceno učinka, parlamentarni nadzor, politično odgovornost 
Komisije. V zvezi s slednjim izraža resolucija zaskrbljenost, da se število decentraliziranih 
agencij nenehno povečuje, saj to prinaša posledično tveganje, da bi spodkopale izvršno 
funkcijo Komisije in jo razdrobile na kopico agencij, ki v veliki meri delujejo na medvladni 
način. Oktobra 2008 je Evropski parlament sprejel strategijo za prihodnje reševanje 
institucionalnih vidikov regulativnih agencij (poročilo Georgiosa Papastamkosa), v kateri 
izraža obžalovanje, da se je Komisija zaradi Sveta, ki se ni hotel pogajati, odločila umakniti 
svoj predlog za medinstitucionalni sporazum in ga nadomesti z vabilom k sodelovanju v 
medinstitucionalnem dialogu, ki bo privedel do skupnega pristopa. Čeprav je „skupni pristop“ 
manj od tistega, kar je pričakoval, je Evropski parlament kljub temu pripravljen sodelovati in 
zahteva, naj se delovna skupina ustanovi v najkrajšem možnem času. Sestavil je nezaključen 
seznam točk, ki bi jih program dela moral vsebovati: določitev objektivnih meril, s katerimi 
bo mogoče oceniti potrebo po obstoju agencij, oceno, ali je stroškovno učinkovitejše, če 
določene naloge namesto služb Komisije opravljajo agencije, opredelitev meja glede 
avtonomije agencij ter redno preverjanje, ali so obstoječe agencije potrebne. Evropski 
parlament meni, da je treba izdelati jasen, skupen in skladen okvir, ki bo določal, kakšen 
položaj bo namenjen agencijam v strukturi evropskega upravljanja v prihodnosti, ter da je 
treba vzpostaviti parlamentarni nadzor nad sestavo in delovanjem agencij.

V okviru postopka za razrešnico za proračunsko leto 2001 je Parlament izrazil stališče, da je 
izjemno težko, kot to dokazuje tudi primer Urada za uradne publikacije Evropskih skupnosti, 
ugotoviti, kateri od medinstitucionalnih organov nosi politično odgovornost. Zato je že takrat 
pozval institucije, ne da bi pri tem podvomil o načelu medinstitucionalnega sodelovanja, ki je 
omogočil pomembne prihranke v evropskem proračunu, naj spremenijo pravne podlage 
medinstitucionalnih organov in tako omogočijo jasno dodelitev upravne in politične 
odgovornosti. V svojem sklepu z dne 19. februarja 2009 (poročilo Hanne Dahl) je Evropski 
parlament sprejel osnutek sklepa o organizaciji in delovanju Urada za publikacije Evropske 
unije, ki natančno opredeljuje pristojnosti in naloge Urada za publikacije, odgovornosti 
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posameznih institucij ter vlogo upravnega odbora in direktorja urada.

Ker je bil sporazum, ki so ga tri institucije sklenile 4. aprila 2006, edini možni kompromis, je 
Parlament kljub obžalovanju, da so se pogajanja v Svetu osredotočila predvsem na posamezne 
nacionalne interese v škodo skupnih evropskih ciljev, sprejel medinstitucionalni sporazum o 
proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (poročilo Sérgia Souse Pinta). 
Evropski parlament je pozdravil odločitev Evropskega sveta, da pozove Komisijo k pripravi 
celovite in obsežne revizije, ki bo zajemala vse vidike porabe EU in njenih sredstev, za katero 
pričakuje, da bo v njej sodeloval kot proračunski partner Sveta, z namenom, da bi dosegli 
dogovor o finančnem sistemu, ki bo EU zagotovil možnost, da svoje želje uskladi z lastnimi 
sredstvi. Prav tako pozdravlja napredek, dosežen v okviru treh stebrov svojega pogajalskega 
stališča: uskladitev političnih prednostnih nalog in finančnih potreb, izboljšanje proračunske 
strukture z večjo prilagodljivostjo ter izboljšanje kakovosti izvajanja financiranja EU in 
ohranitev pristojnosti Parlamenta. Zavedajoč se vrzeli, ki so ostale po pogajanjih, Evropski 
parlament meni, da je treba med pregledom 2008–2009 nujno reformirati zlasti sistem lastnih 
sredstev in tudi področje odhodkov, da bi se izognili novim mučnim pogajanjem, v katerih 
bodo prevladali nacionalni interesi. Nazadnje je potrdil svoje stališče, da morajo biti vsi 
bodoči finančni okviri oblikovani za obdobje petih let, ki bo skladno z mandatom Parlamenta 
in Komisije. Evropski parlament je nato sprejel resolucijo, ki potrjuje predlog spremembe 
medinstitucionalnega sporazuma (poročilo Joja Leinena), ki je v Medinstitucionalni sporazum 
izključno dodal stavek, ki določa, da se rezerva za nujno pomoč za leto 2008 izjemoma 
poveča na 479 218 milijonov EUR v tekočih cenah, da bi tako zadostili potrebi novega 
instrumenta po hitrem odzivu zaradi naraščanja cen hrane v državah v razvoju. 

Ker njena zdajšnja institucionalna, finančna in politična struktura ni primerna za nove širitve, 
se Unija sooča s težavami, kako izpolniti obveznosti, ki jih je sprejela do držav jugovzhodne 
Evrope. Ta ugotovitev, predstavljena v poročilu o institucionalnih vidikih zmožnosti Evropske 
unije za vključevanje novih držav članic (poročilo Alexandra Stubba), je spodbudila Evropski 
parlament, da je kljub naklonjenosti širitvi kot zgodovinski priložnosti za zagotovitev miru, 
varnosti, stabilnosti, demokracije in pravne države, pa tudi gospodarske rasti in blaginje v 
Evropi, ponovil svoje prepričanje, da se mora širitev zgoditi hkrati s poglobitvijo Unije, kajti 
le tako cilji procesa povezovanja ne bodo ogroženi. Parlament ocenjuje, da pogodba iz Nice ni 
primerna podlaga za nove širitve, in poziva k novi reformi Unije, ki je nujna pred prihodnjo 
širitvijo. Poročilo našteva reforme, ki jih je šteti za neizogibne (glasovanje s kvalificirano 
večino v Svetu, sprememba krožnega sistema predsedovanja , izvolitev predsednika Komisije, 
večja vloga nacionalnih parlamentov, jasna opredelitev temeljnih vrednot in ciljev Unije, 
revizija finančnega okvira ...) Poročilo se sprašuje o primernosti pojma „absorpcijske 
zmogljivosti“, ki ga je kopehagenski Evropski svet opredelil kot „zmogljivost Unije za 
sprejemanje novih članic ob hkratnem ohranjanju zagona evropskega združevanja pomemben 
vidik, ki je v skupnem interesu Unije in držav kandidatk“ in se izreka za »integracijsko 
sposobnost« kot primernejši izraz. Poudarja, da „integracijska sposobnost“ ni novo merilo za 
države kandidatke, temveč pogoj za uspešno širitev in poglobitev procesa evropskega 
povezovanja, ter da je odgovornost za izboljšanje te „integracijske sposobnosti“ na ramenih 
Unije in ne držav kandidatk. Evropski parlament poudarja, da morajo reforme, ki jih 
zagovarja, spremljati prizadevanja za izboljšanje sprejemanja procesa širitve v javnosti, ter 
opozarja, da so evropski politični voditelji odgovorni za to, da javnosti predstavijo cilje in 
vzajemne koristi širitve in združevanja Evrope. Poleg tega meni, da bi morala privolitev 
Evropskega parlamenta, ki je potrebna, da Svet v skladu s členom 49 PEU odloči o pristopu 
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novih držav članic, veljati tudi za sklep o začetku in zaključku pogajanj.

Z namenom izboljšati delovanja predstavniške demokracije je Evropski parlament sprejel 
vrsto poročil, ki se nanašajo na delovanje evropskih političnih strank, sestavo Evropskega 
parlamenta in uveljavljanje volilne pravice na evropskih volitvah. Resolucija Evropskega 
parlamenta o evropskih političnih strankah (poročilo Joja Leinena) izhaja iz predpostavke, 
da obstaja prepad med številnimi državljani in evropskimi institucijami, kar si razlaga s 
pomanjkljivim političnim komuniciranjem in obveščanjem o evropski politiki. Da bi 
premostili ta prepad, se morajo evropske politične stranke, ki so ključni element v oblikovanju 
in izražanju evropskega javnega mnenja, razviti in postati dejavni akterji, ki predlagajo 
različne možnosti evropske politike in si prizadevajo za dejansko vključevanje državljank in 
državljanov, ne le pri evropskih volitvah, temveč tudi na vseh drugih področjih evropskega 
političnega življenja. Da bi to dosegli, je treba izoblikovati pravi statut evropskih strank, ki bo 
določal njihove pravice in obveznosti ter jim dal možnost, da si pridobijo status pravne osebe. 
Evropski parlament zahteva, naj njegov Odbor za ustavne zadeve pripravi konkretne predloge 
v ta namen. Resolucija, ki predlaga vrsto sprememb v sistemu financiranja, izraža tudi 
mnenje, da bi bilo primerno proučiti, kako bi lahko podpiranje evropskih političnih ustanov, 
spodbujanje vloge evropskih političnih mladinskih organizacij in gibanj ter oblikovanje list za 
evropske volitve razširilo javno razpravo o evropskih politikah. Te zahteve Evropskega 
parlamenta so bile upoštevane v spremembi Uredbe (ES) št. 2004/2003 o predpisih, ki 
urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega 
financiranja, ki je bila sprejeta leta 2007. Namen te uredbe je predvsem okrepiti potencial 
dolgoročnega finančnega načrtovanja pri političnih strankah, spodbuditi diverzifikacijo 
finančnih virov in zagotoviti več prožnosti političnim strankam pred evropskimi volitvami 
junija 2009. Natančno sta opredeljeni tudi narava in vloga političnih ustanov na evropski 
ravni. Ta sprememba je bila sprejeta v prvem branju s sporazumom med Evropskim 
parlamentom in Svetom (poročilo Joja Leinena).

Na povabilo Evropskega sveta 21. in 22. junija 2007 je Evropski parlament sprejel resolucijo 
o sestavi Evropskega parlamenta (poročilo Alaina Lamassoura in Adriana Severina), v 
kateri je upošteval nov postopek za sestavo Evropskega parlamenta, ki predvideva skupaj 
največ 750 sedežev, to je največ 96 in najmanj 6 za vsako državo članico, razdeljenih po 
načelu „padajoče sorazmernosti“, ki ga pogodba ne opredeljuje. Po mnenju Evropskega 
parlamenta to načelo pomeni, da se mora razmerje med prebivalstvom in številom sedežev 
posamezne države članice spreminjati glede na dejansko število njenih prebivalcev, tako da 
vsak poslanec države članice z večjim številom prebivalstva zastopa več državljanov kot 
poslanec države z manj prebivalci in obratno, a tudi, da nobena država z manj prebivalci ne 
more imeti več sedežev v parlamentu kot tista z več prebivalci. Na tej podlagi (ki združuje 
načela učinkovitosti, pluralnosti in solidarnosti) resolucija predlaga sistem, ki bo omogočal 
prilagajanje demografskim spremembam v državah članicah, ne da bi za to bila potrebna nova 
vsebinska pogajanja. Priloga 1 resolucije (v obliki predloga sklepa Evropskega sveta) predlaga 
razdelitev, ki z izjemo Nemčije ne bi pomenila zmanjšanja števila sedežev za nobeno od držav 
članic. Predlog pa ne predvideva morebitnih prihodnjih pristopov, ki bi lahko povzročili 
začasno prekoračitev zgornje meje do konca parlamentarnega obdobja. Evropski parlament še 
enkrat potrjuje, da je ta predlog tesno povezan z začetkom veljavnosti lizbonske pogodbe, ter 
si pridržuje pravico, da svojo odobritev sklepa Evropskega sveta v skladu o novi razdelitvi 
sedežev v Evropskem parlamentu pretehta glede na reforme drugih institucij EU, kot je 
določene v tej pogodbi. 
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Glavni namen predloga spremembe direktive Sveta 93/109/ES, ki določa podrobno ureditev 
uresničevanja aktivne in pasivne volilne pravice na volitvah v Evropski parlament za 
državljane Unije, ki prebivajo v državi članici, niso pa njeni državljani, je odpraviti 
nekatere težave, povezane z dvojnim glasovanjem in dvojnim kandidiranjem. Predlaga, naj se 
ukine obstoječi sistem in ohrani uradna izjava za državljane Unije, ki prebivajo v državi 
članici, vendar niso njeni državljani, da bodo uveljavljali svojo volilno pravico v eni sami 
državi članici. Evropski parlament (poročilo Andrewa Duffa) je podprl poenostavitev, vendar 
predlagal, da se v primerih, ko država prebivanja dovoljuje več kandidiranj, odpravi zdajšnja 
prepoved kandidiranja v več kot eni državi članici. Evropski parlament namerava tudi 
poskrbeti, da od države prebivanja ne bo samodejno zahtevano, da prepove glasovanje 
državljanu, ki so mu to pravico odrekli že v drugi državi članici. V obeh primerih mora biti 
zadevna država pristojna za to, da preuči posamezen primer ob upoštevanju svoje nacionalne 
zakonodaje. Prepoved kandidiranja ali uveljavljanja volilne pravice v matični državi članici 
torej ne sme pomeniti splošne prepovedi v vseh državah članicah. Država prebivanja lahko 
določi, da se državljanom, ki jim je bila odvzeta pasivna ali aktivna volilna pravica v matični 
državi, ne onemogoči uveljavljanje teh pravic, razen če bi jim bila ta pravica odvzeta v okviru 
nacionalne zakonodaje te države za enak prekršek in na enak način.

Na isto temo je Odbor za ustavne zadeve začel razpravo o predlogu spremembe akta z dne 20. 
septembra 1976 o volitvah članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi 
volitvami. Osnutek poročila Andrewa Duffa je bil predmet več izmenjav mnenj v odboru, 
vendar pa ga kljub temu niso sprejeli pred koncem mandata.

Evropski parlament je pozornost posvetil tudi participativni demokraciji, ki je razen 
politični reprezentativnosti in udeležbi na evropskih volitvah namenjena spodbujanju razprave 
in bolj neposrednega vključevanja civilne družbe v evropsko povezovanje. Parlament je 
obravnaval to vprašanje in pripravil predloge za spodbujanje razprave med vsemi državljani. 
Resolucija o možnostih za razvoj civilnega dialoga v okviru lizbonske pogodbe (poročilo 
Genowefe Grabowske) opozarja na pomembno vlogo, ki jo igra civilna družba v evropskem 
povezovanju, in poudarja, da je treba razširiti javno razpravo, izboljšati civilni dialog in 
okrepiti politično osveščenost, če hoče Unija doseči svoje politične cilje. Evropski parlament 
poziva, naj se organizira forume, ki bodo vsaj enkrat na leto potekali med Parlamentom in 
predstavniki civilne družbe iz vseh držav članic, pa tudi redna srečanja med predstavniki 
civilne družbe in komisarji. Svet mora omogočiti lažji dostop do svojega dela, vse institucije 
Unije pa so pozvane, da vodijo posodobljene registre vseh pomembnih nevladnih organizacij. 
Poslanci se zavzemajo za sklenitev medinstitucionalnega sporazuma, ki bi določal zavezujoče 
smernice za imenovanje predstavnikov civilne družbe, skupaj z načini organizacije 
posvetovanj in njihovega financiranja. Komisija je pozvana, naj predstavi nov predlog za 
evropska združenja, tako da se bodo evropske organizacije civilne družbe lahko sklicevale na 
skupno pravno podlago. Evropski parlament pozdravlja krepitev predstavniške in 
participativne demokracije, ki izhaja iz vključitve „državljanske pobude“ v lizbonsko 
pogodbo.

Odbor za ustavne zadeve je poleg tega pozval Komisijo, naj takoj ko bo Lizbonska pogodba 
stopila v veljavo predloži jasen, enostaven in za uporabnika prijazen predlog za izvajanje te 
pobude (poročevalka Sylvia-Yvonne Kaufmann)1 Da je ne bi zamenjali s pravico do peticije, 

                                               
1 Ker tega poročila niso obravnavali in o njem glasovali na plenarnem zasedanju, temeljijo zabeležke na 

izidu glasovanja v odboru.
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mora predlog vsebovati praktične informacije o opredelitvi državljanske pobude. Priloga k 
poročilu prinaša priporočila za Komisijo in poslanci so se odločili, da bodo takoj po sprejetju 
te uredbe razmislili o vzpostavitvi učinkovitega sistema za spremljanje državljanske pobude. 
Poročilo priporoča, da bi morala državljansko pobudo, če naj bo dopustna, podpirati vsaj 
1/500 prebivalcev v vsaj četrtini držav članic. Vsak državljan Unije, ki ima volilno pravico 
skladno z zakonodajo svoje matične države članice, sme sodelovati v državljanski pobudi. 
Postopek državljanske pobude obsega naslednje stopnje: prijava pobude, zbiranje podpornih 
izjav, vložitev pobude, izjava Komisije o njenem stališču in preverjanje, ali je zahtevani 
pravni akt v skladu s pogodbami. Med zadnjo stopnjo Komisija preveri, ali je pobuda 
formalno dopustna, in v roku dveh mesecev sprejme odločitev. Podporne izjave je treba zbrati 
v obdobju enega leta, ta rok pa začne teči prvi dan tretjega meseca, ki sledi sklepu o prijavi 
državljanske pobude. Komisija nato preveri reprezentativnost državljanske pobude in sporoči 
svojo odločitev v roku dveh mesecev. V naslednji stopnji Komisija v roku treh mesecev 
podrobno pregleda zahtevo v pobudi. Z namenom povečati preglednost poročilo določa, da 
Komisija ne sme začeti pregledovati vsebine državljanske pobude, dokler ni predstavljeno 
poročilo o financiranju pobude, ki jasno navaja vire financiranja (poročilo o preglednosti).

O problematiki udeležbe državljanov v evropskem povezovanju so razmišljali tudi v Odboru 
za ustavne zadeve, ki se je v poročilu Andrzeja Wielowieyskega spraševal o vzrokih za krizo 
legitimnosti, ki je zaznamovala evropsko povezovanje, ter se zavzel za iskanje načinov za 
njihovo odpravo. Organizirali so tudi delavnico, vendar se je odbor odločil, da ne bo sprejel 
poročila o tej temi pred koncem parlamentarnega obdobje.

Vloga, ki jo igrajo zastopniki interesov pri odločanju, se je sčasoma povečala in Evropski 
parlament je v svoji resoluciji o pripravi okvira za dejavnosti zastopnikov interesov 
(lobistov) v institucijah Evropske unije (poročili Alexandra Stubba in Inga Friedricha) je 
priznal njihovo ključno vlogo pri zagotavljanju strokovnega znanja v odprtem večstranskem 
dialogu, na katerem temelji demokratični sistem. Resolucija ob vztrajanju pri preglednosti, ki 
je nepogrešljiv pogoj za legitimnost Unije in zaupanje državljanov vanjo ter katera mora 
veljati tako za institucije kot za interesne skupine, pozdravlja predlog Komisije, naj se 
dejavnosti zastopnikov interesov umesti v bolj strukturiran okvir, in odobrava vzpostavitev 
enotnega sistema registracije. Evropski parlament priporoča, naj se sklene medinstitucionalni 
sporazum o obveznem skupnem registru ali vsaj o vzajemnem priznavanju ločenih registrov. 
Prav tako je seznanjen z osnutkom kodeksa ravnanja, ki ga je pripravila Komisija, in opozarja, 
da ima podoben kodeks sam že več kot deset let, ter poziva Komisijo, naj se s Parlamentom 
dogovori o določitvi skupnih pravilih. V ta namen predlaga ustanovitev skupne delovne
skupine, ki bo pregledala, kakšne posledice bi imela ustanovitev skupnega registra in 
oblikovanje skupnega kodeksa ravnanja. Poudariti je treba še, da resolucija poziva k večji 
preglednosti, kar zadeva medskupine, ki jih nikakor ni mogoče šteti za organe Parlamenta.

Kar zadeva ureditev, je najpomembnejša sprememba splošna revizija Poslovnika 
Parlamenta (poročilo Richarda Corbetta), katere namen je uskladiti Poslovnik z odločitvami, 
ki so jih sprejele delovne skupine o parlamentarni reformi, in pripraviti institucijo na začetek 
veljavnosti lizbonske pogodbe. Ob zaključku redakcije tega dokumenta to poročilo še ni bilo 
sprejeto v odboru, da bi ga lahko nato obravnavali in o njem glasovali na plenarnem 
zasedanju.

Poleg tega poročila je Evropski parlament v svojem mandatu sprejel tudi celo vrsto 
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sprememb, ki se nanašajo na bolj specifične vidike Poslovnika. Tako je sprejel tudi člen o 
popravkih, ki je oblikovan tako, da zajema vse vrste napak, najsi bodo jezikovne ali 
vsebinske, ki so se prikradle bodisi med zakonodajnim postopkom, nezakonodajnim 
postopkom ali pri medinstitucionalnem sporazumu, ki je v obravnavi (poročilo Richarda 
Corbetta). V drugem poročilu (poročilo Gérarda Onestaja) je Evropski parlament spremenil 
standarde ravnanja poslancev, da bi se tako izognil nekaterim skrajnim oblikam javnega 
izražanja v prostorih Parlamenta, zaradi katerih bi razprava utegnila postati nespodobna 
(predvsem vpadanje v besedo, grožnje itd.), ne da bi bila pri tem prizadeta svoboda izražanja v 
Parlamentu ali okrnjena živahnost razprave. Člena 3 in 4, ki se nanašata na preverjanje 
veljavnosti mandatov in trajanje parlamentarnega mandata, sta bila spremenjena 
(poročilo Boruta Pahorja) po spremembi akta z dne 20. septembra 1976 in da bi podrobneje 
opredelili določbe, ki omogočajo Parlamentu, da se odzove na očitne primere nezdružljivosti, 
tako da lahko vsi poslanci nastopijo svoj mandat od začetka prve seje. Potreba po 
poenostavitvi zakonodaje Skupnosti je spodbudila Evropski parlament (poročilo Marie-Line 
Reynaud), da je spremenil člen 80 svojega Poslovnika, ki se nanaša na kodifikacijo evropske 
zakonodaje, in uvedel novi člen, ki določa postopek preučitve predlogov za prenovitev. Te 
spremembe so izraz politične volje Parlamenta, ki želi tako več prispevati k prizadevanjem za 
poenostavitev v okviru pobude za boljšo pripravo zakonodaje. Z revizijo (poročilo Inga 
Friedricha) člena 139 svojega Poslovnika je Evropski parlament do konca parlamentarnega 
obdobja podaljšal veljavnost izrednih ukrepov glede razpoložljivosti (zadostnega števila) 
tolmačev in prevajalcev v vse uradne jezike Evropske unije. Parlament kljub temu potrjuje, da 
politika večjezičnosti ostaja temeljni cilj Unije in tudi pravilo, ki ga je v načelu treba 
uporabljati v Uniji. Namen spremembe člena 201(1) je omogočiti predsednikom odborov, da 
se posvetujejo s pristojnim odborom, kadar so v dvomu glede uporabe ali razlage Poslovnika 
(poročilo Richarda Corbetta). Evropski parlament je svoj Poslovnik spremenil tudi z ozirom 
na statut poslancev, ki bo stopil v veljavo leta 2009 (poročilo Inga Friedricha). Od takrat 
naprej bodo pravila o povračilih stroškov in nadomestilih poslancem temeljila na členih 9-23, 
27 in 28 statuta poslancev in ne več na pravici do samoorganizacije Parlamenta. Drugi niz 
sprememb se nanaša na možnost, ki jo ima posamezni poslanec, da vloži predlog za akt 
Skupnosti v okviru pravice do pobude Parlamenta. S tem je predvideno, da bo predlog 
posredovan predsedstvu Parlamenta, to pa ga bo poslalo v obravnavo pristojnemu odboru, ki 
bo odločil, katere ukrepe je treba sprejeti. Predvidene so tudi spremembe postopka v zvezi s 
prevajanjem predlogov sprememb, prav tako je v prilogi Poslovnika dodana nova točka o 
osebnem navzkrižju interesov. Člen 29, ki opredeljuje sestavo političnih skupin (poročilo 
Richarda Corbetta), je bil spremenjen tako, da dviguje najnižji prag za ustanovitev skupine na 
25 poslancev, ki predstavljajo vsaj četrtino držav članic. Če določena skupina ne dosega tega 
praga, ji lahko predsednik kljub temu dovoli, da še naprej obstaja do naslednjega 
konstitutivnega zasedanja, če predstavlja najmanj petino držav članic in če obstaja več kot eno 
leto. Namen spremembe člena 47 Poslovnika je podrobneje opredeliti postopke sodelovanja 
med več pridruženimi odbori, ki se ukvarjajo z isto zadevo (poročilo Richarda Corbetta).
Predvideno je, da lahko predsedniki, poročevalec in pripravljavci mnenj zadevnih odborov
skupaj določijo dele besedila, ki so v njihovi izključni ali skupni pristojnosti, in se natančno 
dogovorijo o načinih sodelovanja; pristojni odbor lahko brez glasovanja sprejme predloge 
sprememb odbora, zaprošenega za mnenje, če zadevajo teme, ki sodijo v izključno pristojnost 
slednjega. V primeru spravnega postopka mora delegacija Parlamenta vključevati 
pripravljavce mnenj iz vseh pridruženih odborov. Simbole Unije (zastavo, himno, geslo, dan 
Evrope (9. maj)), ki jih že več kot trideset let uporabljajo vse evropske institucije, je uradno 
potrdil Evropski svet leta 1985. Iz tega razloga je logično, da je Evropski parlament spremenil 
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svoj Poslovnik (poročilo Carlosa Carnera Gonzáleza), da bi podrobneje opredelil pravila 
njihove rabe s strani Evropskega parlamenta. Večina predlogov sprememb v sklepu v zvezi z 
delom na plenarnih zasedanjih in samoiniciativnimi poročili (poročilo Richarda Corbetta) 
izhaja iz predlogov, ki so jih oblikovale delovne skupine za parlamentarno reformo. Ti 
predlogi so predvsem tehnični in se nanašajo na reformo postopkov, povezanih z vprašanji za 
pisni odgovor za Svet ali Komisijo, dodatek novega člena, ki zadeva kratko predstavitev 
poročila brez zahteve po poglobljeni razpravi, povečanje vidnosti Parlamenta v razpravah in 
predlog spremembe členov, ki zadevajo samoiniciativna poročila.

Evropski parlament je sprejel tudi več sklepov o razlagi pravil o tajnem glasovanju (poročilo 
Marie-Line Reynaud), reševanju sporov glede pristojnosti, predvsem pri nezakonodajnih 
postopkih (poročilo Inga Friedricha), vprašanjih o pravilnosti postopka (poročilo Joja 
Leinena), pisnih izjavah (poročilo Richarda Corbetta), postopkih pred Sodiščem Evropskih 
skupnosti (poročilo Costasa Botopoulosa), funkciji predsednika (poročilo Joja Leinena), 
predsedstvu odbora (poročilo Maura Zanija), nalogah odborov (poročilo Joja Leinena), 
sklepčnosti (poročilo Joja Leinena), pridruženih odborih in postopku privolitve (poročilo Joja 
Leinena).
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3. Ustavne zadeve
A. Pogodbe in medvladna konferenca

aa. Ustavna pogodba
- Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. oktobra 2004 o postopkih 

ratifikacije Pogodbe o Ustavi za Evropo in komunikacijski strategiji v zvezi 
s to pogodbo (B6-0067/2004) 28

- Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. januarja 2005 o Pogodbi o 
Ustavi za Evropo (2004/2129(INI)) – Poročilo Íñiga Méndeza de Viga in 
Richarda Corbetta 29

- Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. maja 2005 o institucionalnih 
vidikih evropske službe za zunanje delovanje (B6-0320/2005) 36

- Resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. januarja 2006 o obdobju za 
razmislek: potek, teme in okvir za ovrednotenje razprave o Evropski uniji 
(2005/2146(INI)) – Poročilo Andrewa Duffa in Johannesa Voggenhuberja 38

- Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. junija 2006 o naslednjih 
korakih v obdobju razmisleka in analize o prihodnosti Evrope (B6-
0327/2006) 44

- Resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. junija 2007 o časovnem načrtu 
za ustavni proces v Uniji (2007/2087(INI)) – Poročilo Elmarja Broka in 
Enriqueja Baróna Crespa 47

ab. Listina o temeljnih pravicah

Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o odobritvi Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah v Evropskem parlamentu 
(2007/2218(ACI)) – Poročilo Joja Leinena 52

ac. Lizbonska pogodba in njeno izvajanje

- Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. julija 2007 o sklicu medvladne 
konference: mnenje Evropskega parlamenta (člen 48 Pogodbe EU) 
(2007/0808(CNS)) – Poročilo Joja Leinena 66

- Resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. februarja 2008 o Lizbonski 
pogodbi (2007/2286(INI)) – Poročilo Richarda Corbetta in Íñiga Méndeza de 
Viga 70

- Poročilo o novi vlogi in pristojnostih Parlamenta pri izvajanju lizbonske 
pogodbe (2008/2063 (INI)) – Poročilo Joja Leinena 77

- Poročilo o razvoju odnosov med Evropskim parlamentom in nacionalnimi 
parlamenti v skladu z lizbonsko pogodbo (2008/2120(INI)) – Poročilo 
Elmarja Broka 88
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- Poročilo o vplivu lizbonske pogodbe na razvoj institucionalnega ravnovesja 
v Evropski uniji (INI/2008/2073) – Poročilo Jean-Luca Dehaena 94

- Osnutek resolucije Evropskega parlamenta o nadaljevanju postopka 
ratifikacije lizbonske pogodbe (AFCO/6/68955) (resolucija, ki ni bila 
obravnavana na plenarnem zasedanju) 107

B. Odnosi z drugimi institucijami
ba. Evropska komisija
Okvirni sporazum med Evropskim parlamentom in Komisijo

- Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. maja 2005 o pregledu Okvirnega sporazuma o 
odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo (2005/2076(ACI)) – Poročilo Joja 
Leinena 109

Smernice za potrditev Evropske komisije

- Resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2005 o smernicah za 
potrditeve Evropske komisije (2005/2024(INI)) – Poročilo Andrewa Duffa 124

Zakonodajni prdlogi, ki čakajo na obravnavo

Postopek soodločanja

Sklep Evropskega parlamenta z dne 22. maja 2007 o sklenitvi skupne izjave o 
praktičnih ureditvah za postopek soodločanja (2005/2125(ACI)) – Poročilo 
Joja Leinena 131

Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

- Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. julija 2006 o 
osnutku Sklepa Sveta, ki spreminja Sklep 1999/468/ES o določitvi 
postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil 
(2002/0298(CNS)) – Poročilo Richarda Corbetta 138

- Sklep Evropskega parlamenta z dne 6. julija 2006 o sklenitvi 
Medinstitucionalnega sporazuma v obliki skupne izjave glede osnutka 
Sklepa Sveta, ki spreminja Sklep 1999/468/ES o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (nov regulativni 
postopek s pregledom) (2006/2152(ACI)) – Poročilo Richarda Corbetta 139

Priloga: Izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 141

- Sklep Evropskega parlamenta z dne 8. maja 2008 o sklenitvi 
medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom in Komisijo 
o postopkih za izvedbo Sklepa Sveta 1999/468/ES o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil, kakor je bil 
spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (2008/2002(ACI)) – Poročilo Monice 
Frassoni 145
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bb. Druge institucije
Varuh človekovih pravic

- Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. junija 2008 o sprejetju Sklepa 
Evropskega parlamenta o spremembi Sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom z 
dne 9. marca 1994 o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje 
funkcije varuha človekovih pravic (2006/2223(INI)) – Poročilo Anneli 
Jäätteenmäki 152

Priloga: Sklep Evropskega parlamenta o spremembi Sklepa 
94/262/ESPJ, ES, Euratom z dne 9. marca 1994 o pravilih in
splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha 
človekovih pravic 148

Urad za publikacije

- Sklep Evropskega parlamenta z dne 19. februarja 2009 o sklepu 
Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, Sodišča Evropskih skupnosti, 
Računskega sodišča, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora
regij o organizaciji in delovanju Urada za publikacije Evropske unije 
(2008/2164(ACI)) – Poročilo Hanne Dahl 157

Priloga:
- Resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2005 o osnutku 

medinstitucionalnega sporazuma o določitvi okvirnih pogojev za evropske 
regulativne agencije, ki ga je predstavila Komisija (B6-0634/2005) 168

bc. Politika komuniciranja

- Sklep Evropskega parlamenta z dne 9. oktobra 2008 o odobritvi skupne 
izjave o partnerstvu za komuniciranje o Evropi (2007/2222(ACI)) – Poročilo 
Joja Leinena (Začasna izdaja) 178

Priloga: 
Partnerstvo za komuniciranje o Evropi 179

bd. Proračunska disciplina in finančno poslovodenje

- Sklep Evropskega parlamenta z dne 17. maja 2006 o sklenitvi 
Medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini in dobrem 
finančnem poslovodenju (2006/2028(ACI)) – Poročilo Sérgia Souse Pinta 178

Priloga: Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom in 
Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju 186

- Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. decembra 2008 o osnutku 
spremembe Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med 
Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in
dobrem finančnem poslovodenju (2008/2320(ACI)) – Poročilo Joja Leinena 209
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Sprememba medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med 
Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in 
dobrem finančnem poslovodenju 210

C. Institucionalni vidiki širitve
- Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. decembra 2006 o 

institucionalnih vidikih zmožnosti Evropske unije za vključevanje novih 
držav članic (2006/2226(INI)) – Poročilo Alexandra Stubba 211

-
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Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. oktobra 2004 o postopkih ratifikacije Pogodbe o 
Ustavi za Evropo in komunikacijski strategiji v zvezi s to pogodbo (B6-0067/2004)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka Pogodbe o ustavi za Evropo, o kateri so se 18. junija 20041 na 
medvladni konferenci, na podlagi besedila, ki ga je pripravila Evropska konvencija, sporazumeli 
voditelji držav ali vlad držav članic Evropske unije, in ki naj bi bila podpisana v Rimu 29. 
oktobra 2004,

– ob upoštevanju člena 103(2) svojega Poslovnika,

A. ker ima 18. junija 2004 doseženi sporazum zgodovinski pomen in predstavlja prvo večje 
politično dejanje razširjene Evropske unije ter na osnovi večje demokracije, preglednosti in 
učinkovitosti postavlja temelje prenovljene Unije,

B. ker je leta 2005, šestdeset let po koncu druge svetovne vojne in šestnajst let po koncu 
razdeljenosti Evrope, naša celina spravljena ter živi v miru in svobodi, ki temeljita na čedalje 
večji gospodarski in politični integraciji, katerih gonilna sila so bile Evropske skupnosti in 
kasneje Unija ter njene zaporedne širitve,

C. ker naj se Ustava evropskim državljanom predstavi čim bolj jasno, pošteno in razumljivo, z 
jasno poudarjenimi že uveljavljenimi elementi in novimi določbami,

1. bo čimprej po podpisu podal svoje mnenje o osnutku ustavne pogodbe;

2. poziva Svet, da pripravi usklajen pristop glede razporeda nacionalnih postopkov ratifikacij in 
medsebojne izmenjave dobre prakse v smislu parlamentarnega nadzora in referendumske 
kampanje;

3. predlaga, da se sprejme časovno obdobje od 5. do 8. maja 2005 kot primerno obdobje za 
izvedbo načrtovanega referenduma o Ustavi ali parlamentarne ratifikacije v državah članicah, 
saj bi to časovno obdobje imelo simboličen pomen tako za mir na naši celini kot za evropsko 
integracijo;

4. predlaga, da je postopek ratifikacije v vseh državah članicah zaključen do junija 2006;

5. meni, da je bistvenega pomena poudariti evropsko dimenzijo osnutka Ustave v nacionalnih 
postopkih ratifikacije, da bi se tako povečal skupen občutek civilne družbe v celotni Uniji;

6. poziva Svet in Komisijo, da pripravita primerno kampanjo in komunikacijsko strategijo; izraža 
svojo pripravljenost, da prispeva k tej strategiji;

7. naroča svojemu predsedniku, da to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in vladam ter 
parlamentom držav članic.

                                               
1 Dokument CIG 87/04.
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Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. januarja 2005 o Pogodbi o Ustavi za Evropo 
(2004/2129(INI)) – Poročilo Íñiga Méndeza de Viga in Richarda Corbetta

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o Ustavi za Evropo (v nadaljevanju 'Ustava'),

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, kot je 
bila spremenjena z Enotnim evropskim aktom ter pogodbami iz Maastrichta, Amsterdama in 
Nice,

– ob upoštevanju Listine o temeljnih pravicah Evropske unije1,

– ob upoštevanju izjave2 Evropskega sveta v Laeknu,

– ob upoštevanju svojih resolucij3, ki utirajo pot Ustavi za Evropo,

                                               
1 UL C 364, 18.12.2000, str. 1.
2 Evropski svet v Laeknu, Laekenska izjava o prihodnosti Unije, SN 273/01, 15.12.2001.
3 Resolucija z dne 14.2.1984 o osnutku Pogodbe o Ustavi za Evropo (UL C 77, 19.3.1984, str. 53, 

poročevalec: Altiero Spinelli, 1-1200/1983).
Resolucija z dne 11.7.1990 o smernicah Evropskega parlamenta v zvezi z osnutkom Ustave za Evropsko 
unijo (UL C 231, 17.9.1990, str. 91, poročevalec: Emilio Colombo, A3-0165/1990).
Resolucija z dne 12.12.1990 o ustavnih podlagah Evropske unije (UL C 19, 28.1.1991, str. 65, 
poročevalec: Emilio Colombo, A3-0301/1990).
Resolucija z dne 10.2.1994 o ustavi Evropske unije (UL C 61, 28.2.1994, str. 155, poročevalec: Fernand 
Herman, A3-0064/1994).
Resolucija z dne 25.10.2000 o konstitucionalizaciji pogodb (UL C 197, 12.7.2001, str. 186, poročevalec: 
Olivier Duhamel, A5-0289/2000).
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– ob upoštevanju svojih resolucij1, ki so pripravile pretekle medvladne konference, in svojih 
resolucij2, ki so ocenile njihov uspeh,

– ob upoštevanju osnutka Pogodbe o Ustavi za Evropo, ki jo je soglasno sprejela Evropska 
konvencija dne 13. junija in 10. julija 2003, kot tudi svojih resolucij3, ki so pripravile in pozneje 
ocenile delo Konvencije,

                                               
1 Resolucija z dne 14.3.1990 o medvladni konferenci v okviru strategije Evropskega parlamenta za 

Evropsko unijo (UL C 96, 17.4.1990, str. 114, poročevalec: David Martin, A3-0047/1990).
Resolucija z dne 11.7.1990 o medvladni konferenci v okviru strategije Evropskega parlamenta za 
Evropsko unijo (UL C 231, 17.9.1990, str. 97, poročevalec: David Martin, A3-0166/1990).
Resolucija z dne 22.11.1990 o medvladni konferenci v okviru strategije Evropskega parlamenta za 
Evropsko unijo (UL C 324, 24.12.1990, str. 219, poročevalec: David Martin, A3-0270/1990).
Resolucija z dne 22.11.1990 o mnenju Evropskega parlamenta o sklicu medvladnih konferenc o 
ekonomski in monetarni uniji ter o politični uniji (UL C 324, 24.12.1990, str. 238, poročevalec: David 
Martin, A3-0281/1990).
Resolucija z dne 17.5.1995 o delovanju Pogodbe o Evropski uniji z ozirom na Medvladno konferenco 
leta 1996 - Izvajanje in razvoj Unije (UL C 151, 19.6.1995, str. 56, poročevalca: Jean-Louis Bourlanges
in David Martin, A4-0102/1995).
Resolucija z dne 13.3.1996 o (i) mnenju Evropskega parlamenta o sklicu medvladne konference, (ii) 
ocenitvi dela preiskovalne skupine o opredelitvi političnih prednostnih nalog Evropskega parlamenta z 
ozirom na medvladno konferenco (UL C 96, 1.4.1996, str. 77, poročevalca: Raymonde Dury in Hanja 
Maij-Weggen, A4-0068/1996).
Resolucija z dne 18.11.1999 o pripravi reforme pogodb in naslednje medvladne konference (UL C 189, 
7.7.2000, str. 222, poročevalca: Giorgos Dimitrakopoulos in Jo Leinen, A5-0058/1999).
Resolucija z dne 3.2.2000 o sklicu medvladne konference (UL C 309, 27.10.2000, str. 85. poročevalca: 
Giorgos Dimitrakopoulos in Jo Leinen, A5-0018/2000).
Resolucija z dne 16.3.2000 o izdelavi Listine o temeljnih pravicah Evropske unije (UL C 377, 
29.12.2000, str. 329, poročevalca: Andrew Duff in Johannes Voggenhuber, A5-0064/2000). 
Resolucija z dne 13.4.2000 o predlogu Evropskega parlamenta za medvladno konferenco (UL C 40, 
7.2.2001, str. 409, poročevalca: Giorgos Dimitrakopoulos in Jo Leinen, A5-0086/2000).

2 Resolucija z dne 16.1.1986 o stališču Evropskega parlamenta o Enotnem aktu, ki ga je medvladna 
konferenca odobrila 16. in 17. decembra 1985 (UL C 36, 17.2.1986, str. 144, poročevalec: Altiero 
Spinelli, A2-0199/1985).
Resolucija z dne 11.12.1986 o Enotnem evropskem aktu (UL C 7, 12.1.1987, str. 105, poročevalec: Luis 
Planas Puchades, A2-0169/1986).
Resolucija z dne 7.4.1992 o rezultatih medvladnih konferenc (UL C 125, 18.5.1992, str. 81, poročevalca: 
David Martin in Fernand Herman, A3-0123/1992).
Resolucija z dne 19.11.1997 o Amsterdamski pogodbi (UL C 371, 8.12.1997, str. 99, poročevalca: Iñigo 
Méndez de Vigo in Dimitris Tsatsos, A4-0347/1997).
Resolucija z dne 31.5.2001 o Pogodbi iz Nice in prihodnosti Evropske unije (UL C 47 E, 21.2.2002, str. 
108, poročevalca: Iñigo Méndez de Vigo, in António José Seguro, A5-0168/2001).

3 Resolucija z dne 29.11.2001 o ustavnem procesu in prihodnosti Unije (UL C 153 E, 27.6.2002, str. 310, 
poročevalca: Jo Leinen in Iñigo Méndez de Vigo, A5-0368/2001).
Resolucija z dne 24.9.2003 o osnutku Pogodbe o Ustavi za Evropo in mnenju Evropskega parlamenta o 
sklicu medvladne konference (UL C 77 E, 26.3.2004, str. 255, poročevalca: José María Gil-Robles Gil-
Delgado in Dimitris Tsatsos, A5-0299/2003).
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– ob upoštevanju mnenj o Ustavi, ki sta jih podala Odbor regij1 dne 17. novembra 2004 in 
Evropski ekonomsko-socialni odbor2 dne 28. oktobra 2004 na zahtevo Evropskega parlamenta3,

– ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve in mnenj Odbora za zunanje zadeve, Odbora 
za razvoj, Odbora za mednarodno trgovino, Odbora za proračun, Odbora za proračunski nadzor, 
Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, 
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za regionalni razvoj, Odbora za 
kmetijstvo, Odbora za ribištvo, Odbora za pravne zadeve, Odbora za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve ter Odbora za peticije (A6-0070/2004),

ker:

A. je Evropska unija v svoji zgodovini igrala odločilno vlogo pri ustvarjanju območja miru, 
blaginje, demokracije in svobode, pravice in varnosti, ki se stalno širi,

B. Ustava te dosežke združuje in prispeva k novostim, ki so bistvenega pomena za ohranjanje in 
večanje zmožnosti Unije 25-tih in možnih novih držav članic, da navznoter in navzven delujejo 
učinkovito,

C. prizadevanja Evropskega parlamenta za pripravo Ustave od njegove prve izvolitve na splošnih 
in neposrednih volitvah, so postala resničnost zahvaljujoč uspešnemu delu Konvencije, ki je 
Ustavo zasnovala na podlagi demokratične, reprezentativne, pregledne in učinkovite metode, 
ves čas pa je upoštevala tudi prispevke državljanov Evrope; rezultat tega dela je bil konsenz, ki 
ga medvladna konferenca v osnovi ni spremenila,

D. pri dosegi kompromisa glede Ustave, ki je moral biti sprejemljiv za vse države članice, je 
neobhodno prišlo do neupoštevanja nekaterih predlogov Evropskega parlamenta in Konvencije, 
ki bi sicer po mnenju avtorjev pripomogli k nadaljnjim izboljšavam Unije, mnogi od teh 
predlogov pa ostajajo izvedljivi v prihodnosti,

E. potrditev Ustave vseh vlad Evropske unije kaže, da vse izvoljene vlade držav članic menijo, da 
je ta kompromis temelj, na katerem želijo sodelovati v prihodnje, in zahteva, da vse izkažejo 
največjo mero politične zavzetosti za zagotovitev ratifikacije Ustave pred 1. novembrom 2006,

F. je bila Ustava predmet nekaterih kritik, izraženih v javnih razpravah, ki ne odsevajo prave 
vsebine in pravnih posledic njenih določb, saj Ustava ne bo vodila k ustanavljanju centralizirane 
naddržave, ne bo slabila socialne razsežnosti Unije, nasprotno, celo krepila jo bo, in ne pozablja 
na zgodovinske in duhovne korenine Evrope, saj se sklicuje na njeno kulturno, versko in 
humanistično dediščino,

1. ugotavlja, da Ustava v svoji celoti predstavlja dober kompromis, ki vodi k bistvenemu 
izboljšanju veljavnih pogodb in bo dejansko koristila državljanom (ter Evropskemu parlamentu 
in nacionalnim parlamentom, njihovim demokratičnim predstavništvom), državam članicam 

                                               
1 CdR 354/2003 končno, še ni objavljeno v Uradnem listu.
2 CESE 1416/2004, še ni objavljeno v Uradnem listu.
3 Točki 8.2 in 8.3, P6_PV(2004)09-14.
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(vključno njihovim regijam in lokalnim oblastem), učinkovitemu delovanju institucij Evropske 
unije, in s tem Evropski uniji kot celoti;

Večja jasnost glede narave Unije in njenih ciljev

2. izraža zadovoljstvo, da Ustava zagotavlja državljanom večjo jasnost glede narave Unije in 
njenih ciljev ter glede odnosov med Unijo in državami članicami, še posebej ker:

(a) bo celo vrsto evropskih pogodb nadomestil en sam, lažje čitljiv dokument, kjer bodo 
podrobno razloženi cilji Unije, njene pristojnosti in njihove omejitve, njena orodja za 
izvajanje politik ter njene institucije;

(b) je dvojna legitimnost Unije ponovno potrjena in je razjasnjeno, da je Unija zveza držav in 
državljanov;

(c) so norme vedenja, skupne vsem državam članicam na katerih temelji Evropska unija, 
razširjene;

(d) so cilji Unije kakor tudi načela, ki urejajo njeno delovanje in njene odnose z državami 
članicami, razjasnjeni in bolje opredeljeni;

(e) je gospodarska, socialna in ozemeljska kohezija ponovno potrjena kot cilj Unije;

(f) so bile sprejete nove določbe splošne uporabe kar se tiče visoke stopnje zaposlenosti, 
spodbujanja enakosti med moškimi in ženskami, odprave vseh oblik diskriminacije, boja 
proti socialni izključenosti ter spodbujanje socialne varnosti in pravičnosti, visoke ravni 
izobrazbe, usposabljanja in zdravja, zaščite potrošnikov, spodbujanja trajnostnega razvoja in 
spoštovanja izvajanja storitev splošnega pomena;

(g) bo konec nejasnosti med "Evropska skupnost" in "Evropska unija"z njuno združitvijo v eno 
samo pravno osebo in ustroj;

(h) je evropska zakonodaja poenostavljena in njena terminologija jasnejša zahvaljujoč lažje 
razumljivim izrazom: "evropski zakoni" in "evropski okvirni zakoni" nadomestijo obstoječe 
različne tipe aktov (uredbe, direktive, sklepi, okvirni sklepi, itd.);

(i) vsebuje zagotovila, da Unija ne bo nikoli postala centralizirana, vsemogočna "naddržava":

- velik poudarek na decentralizaciji, neločljiv del gesla "enotni v različnosti",

- obveznosti "spoštovanja nacionalne identitete držav članic, neločljivo povezanih z 
njihovimi temeljnimi političnimi in ustavnimi strukturami, vključno z regionalno in 
lokalno samoupravo",

- načela prenosa pristojnosti (pri čemer ima Unija samo tiste pristojnosti, ki so jih nanjo 
prenesle države članice), subsidiarnosti in sorazmernosti,

- sodelovanje držav članic v sistemu odločanja Unije in potrditve vsakršne spremembe le-
tega;
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(j) bo priznanje simbolov Unije okrepilo zavest državljanov o institucijah Unije in njihovem 
delovanju;

(k) določba o solidarnosti med državami članicami omogoča, da lahko državljani pričakujejo, da 
bodo v primeru terorističnega napada ali naravne nesreče oziroma nesreče, ki jo povzroči 
človek, dobili pomoč iz vseh delov Unije;

Večja učinkovitost in okrepljena vloga v svetu

3. pozdravlja dejstvo, da bodo po začetku veljavnosti Ustave, institucije Unije lahko svoje naloge 
opravljale učinkoviteje zaradi naslednjih izboljšav:

(a) bistveno se bo povečalo število področij, na katerih bodo vlade na zasedanjih v Svetu 
odločale s kvalificirano večino in ne soglasno, kar je nujno potrebno za delovanje Unije 25 
držav članic, da se prepreči oviranje odločanja z vetom;

(b) Evropski svet bo imel dvoinpolletno predsedstvo, namesto šestmesečnega po načelu 
rotacije;

(c) po letu 2014, se bo zmanjšalo število članov Komisije po načelu enakopravne rotacije med 
državami članicami;

(d) zelo se bo okrepila prepoznavnost in vloga Unije kot akterja na svetovnem prizorišču:

- dve mesti, ki povzročata podvajanje in zmedo, visoki predstavnik Evropske unije za 
zunanjo politiko in komisar za zunanje odnose, bosta združeni v enega samega 
evropskega ministra za zunanje zadeve Unije, ki bo podpredsednik Komisije in bo 
predsedoval Svetu za zunanje zadeve ter zastopal Unijo v zadevah, v katerih ima slednja 
izdelano skupno stališče,

- obstajala bo enotna služba za zunanjepolitično delovanje, ki mora biti kar se da tesno 
povezana s Komisijo in prispevati k močnejši skupnosti Evrope,

- prenos pravne osebnosti, ki je prvotno pripadala Evropski skupnosti, na Unijo bo 
povečal njene zmožnosti za delovanje na področju mednarodnih odnosov in da postane 
pogodbenica mednarodnih sporazumov,

- sposobnost Unije, da razvije skupne strukture na področju varnostne in obrambne 
politike, se bo dodatno okrepila ob ohranjanju prožnosti, potrebne za upoštevanje 
različnih pristopov držav članic k tem vprašanjem;

(e) število zakonodajnih instrumentov Unije in postopkov za njihov sprejem bo zmanjšano; 
pojasnjena bo razlika med zakonodajnimi in izvršilnimi instrumenti;

(f) dejavnosti na področju pravosodja in notranjih zadev bodo potekale na podlagi 
učinkovitejših postopkov, kar obeta opazen napredek v zvezi s pravosodnimi in varnostnimi 
vprašanji ter vprašanji priseljevanja;

(g) pri številnih drugih zadevah bo uporaba uspešne metode Skupnosti postala lažja takoj, ko bo 
prišlo do skupne politične volje;
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(h)več bo prostora za prožne ureditve, kadar države članice ne bodo pripravljene ali sposobne 
istočasno sodelovati pri določenih politikah;

Večja demokratična odgovornost

4. izraža svoje zadovoljstvo, da bodo imeli državljani s povečanjem demokratične odgovornosti 
večji nadzor nad delovanjem Evropske unije, zlasti zaradi naslednjih izboljšav:

(a) celotna zakonodaja Evropske unije bo pred njenim sprejetjem predmet pregleda v 
nacionalnih parlamentih in, z nekaj izjemami, dvojne potrditve tako nacionalnih vlad (v 
Svetu) kot neposredno izvoljenega Evropskega parlamenta – tako zahtevnega 
parlamentarnega pregleda nima noben drug nadnacionalni ali mednarodni ustroj;

(b) nacionalni parlamenti bodo pravočasno prejeli vse predloge Evropske unije, da bodo imeli 
dovolj časa za razpravo s svojimi ministri pred sprejetjem stališča Sveta, dobili pa bodo tudi 
pravico, da ugovarjajo osnutkom zakonodaje, če menijo, da presegajo pristojnost Evropske 
unije;

(c) Evropski parlament bo enakopravno s Svetom odločal o zakonodaji Unije;

(d) predsednika Komisije bo izvolil Evropski parlament, s čimer se bo vzpostavila povezava z 
izidom evropskih volitev;

(e) minister za zunanje zadeve, ki ga imenuje Evropski svet v soglasju s predsednikom 
Komisije, bo odgovoren Evropskemu parlamentu in Evropskemu svetu;

(f) nov proračunski postopek bo zahteval, da tako Svet kot Evropski parlament odobrita vse 
izdatke Evropske unije, brez izjeme, kar pomeni, da bodo vsi izdatki v celoti pod 
demokratičnim nadzorom;

(g) izvajanje prenesenih zakonodajnih pristojnosti Komisije bo predmet sistema skupnega 
nadzora Evropskega parlamenta in Sveta, ki bo obema omogočal, da prekliče odločitve 
Komisije, ki jim nasprotuje;

(h) agencije, predvsem Europol, bodo podvržene večjemu parlamentarnemu nadzoru;

(i) seje Sveta, na katerih obravnava in sprejema zakonodajo Unije, bodo odprte za javnost;

(j) vloga Odbora regij je okrepljena;

(k) za predložitev predlogov za prihodnje spremembe ustave bo pristojen tudi Evropski 
parlament, vsako predlagano spremembo pa mora pregledati Konvencija, razen če se 
parlament strinja, da to ni potrebno;

Več državljanskih pravic

5. pozdravlja dejstvo, da se bodo pravice državljanov okrepile zaradi naslednjih izboljšav:

(a) vključitev Listine EU o temeljnih pravicah v drugi del Ustave, kar pomeni, da bodo morale 
vse določbe zakonodaje Evropske unije in vsi ukrepi institucij EU, oziroma vsi ukrepi, ki 
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temeljijo na zakonodaji EU, upoštevati zastavljene standarde;

(b) Unija bo podpisala Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, kar bo pomenilo, da zanjo 
velja isti zunanji nadzor kot za države članice;

(c) nove določbe bodo olajšale sodelovanje državljanov, socialnih partnerjev, predstavniških 
združenj in civilne družbe v razpravah Unije;

(d) uvedena je pobuda evropskih državljanov, ki državljanom omogoča, da podajo predloge v 
zvezi z zadevami, za katere menijo, da je potreben pravni predpis Unije v namen izvajanja 
Ustave;

(e) posamezniki bodo imeli večji dostop do zagovarjanja pravic v povezavi s pravom Evropske 
unije;

Sklepne ugotovitve

6. potrjuje Ustavno pogodbo in v celoti podpira njeno ratifikacijo;

7. verjame, da bo ta Ustava zagotovila trden in trajen okvir za prihodnji razvoj Evropske unije, ki 
bo omogočil nadaljnje širitve, medtem ko je odprt za prilagoditve, kadar bo to potrebno;

8. naznanja svoj namen, da bo novo pravico do pobude, preneseno nanj z Ustavo, uporabljal za 
podajanje predlogov izboljšav k Ustavi;

9. upa, da bodo vse države članice Evropske unije dosegle ratifikacijo do sredine leta 2006;

10. ponavlja svojo zahtevo, da si je treba prizadevati po najboljših močeh, da se evropske državljane 
jasno in nepristransko seznani z vsebino Ustave; zato vabi evropske institucije in države članice, 
da ob razdeljevanju besedila Ustavne pogodbe državljanom (v popolni ali skrajšani obliki) jasno 
ločijo med vsebino, ki je že v veljavi v obstoječih pogodbah, in novimi določbami, ki jih uvaja 
Ustava, ter tako seznanijo javnost in poglobijo razpravo; prav tako jih poziva, da priznajo vlogo 
organizacij civilne družbe v razpravah o ratifikaciji in jim nudijo zadostno podporo pri 
njihovem trudu za vključevanje svojih podpornih članov v razprave povsod po EU z namenom 
spodbujanja aktivnega vključevanja državljanov v razprave o ratifikaciji;

o

o    o

11. naroči svojemu predsedniku, da to resolucijo in poročilo Odbora za ustavne zadeve posreduje 
nacionalnim parlamentom držav članic, Svetu, Komisiji in bivšim članom Evropske 
konvencije, ter zagotovi, da parlamentarne službe, vključno njegove informacijske pisarne, 
nudijo obširne informacije o Ustavi in mnenju parlamenta o njej.
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Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. maja 2005 o institucionalnih vidikih evropske 
službe za zunanje delovanje (B6-0320/2005)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju ob upoštevanju izjave številka 24 Konference predstavnikov vlad držav članic o 
členu III-296 Pogodbe o Ustavi za Evropo, ki je priložena k sklepni listini medvladne 
konference o Pogodbi o Ustavi za Evropo z dne 29. oktobra 20041,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega Sveta z dne 16. in 17. decembra 2004, še zlasti točk 71 do 
73,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. januarja 2005 o Pogodbi o Ustavi za Evropo, zlasti 
odstavka 3(d) resolucije2,

– ob upoštevanju obravnave, ki jo je 15. marca 2005 izvedel Odbor za ustavne zadeve,

– ob upoštevanju vprašanja za ustni odgovor Komisiji o institucionalnih vidikih Evropske službe 
za zunanje delovanje, ki ga je vložil Odbor za ustavne zadeve (O-0054/05),

– ob upoštevanju navedb Komisije kot odgovor na navedeno vprašanje na zasedanju 11. maja 
2005 in razprave, ki je temu sledila,

– ob upoštevanju člena 108(5) svojega Poslovnika,

A. ker je oblikovanje bodoče Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD) izjemno pomembno za 
uspešno izvedbo načrta večje opaznosti in učinkovitosti zunanjih odnosov Unije,

B. ker bodo generalni sekretar Sveta in visoki predstavnik za skupno zunanjo in varnostno politiko 
ter Komisija za zasedanje Evropskega sveta, ki bo potekalo junija 2005, skupaj predložili 
poročilo o tem, kako napredujejo priprave za ESZD,

C. ker bi bilo zaželeno, da se Parlament in Komisija pravočasno sporazumeta o nekaterih temeljnih 
vprašanjih glede oblikovanja ESZD,

1. opozarja Komisijo, da je za odločitev o oblikovanju ESZD potrebno njegovo soglasje in poziva 
Komisijo, naj se pri pripravljalnih delih za ESZD z vso svojo institucionalno težo zavzame za 
ohranitev in nadaljnji razvoj modela Skupnosti na področju zunanjih odnosov;

2. je prepričan, da je treba ESZD zato v organizacijskem, upravnem in proračunskem pogledu 
uvrstiti med službe Komisije, pri čemer vodilne pristojnosti zunanjega ministra, ki bo tudi 
podpredsednik Komisije, zagotavljajo, da je ta služba na področju "klasične" zunanje politike 
(SZVP in SVOP) vezana na odločitve Sveta, kakor je predvideno v Ustavi, na področju zunanjih 
odnosov Skupnosti pa podrejena sklepom kolegija Komisije;

                                               
1 UL C 310, 16.12.2004, str. 420.
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0004.
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3. poziva Komisijo, naj pri bodočih predlogih v smislu in v skladu z namenom ustavnih določil ter 
v duhu posvetovanj Konvencije za Ustavo vztraja pri upoštevanju naslednjih načel:

(a) ESZD naj bi v ustreznem in uravnoteženem kadrovskem razmerju sestavljali uradniki, ki 
prihajajo iz Komisije, sekretariata Sveta in nacionalnih diplomatskih služb,

(b) oblikovanje ESZD delovanje mora zagotoviti enoten nastop Unije v zunanjih odnosih; pod 
njeno pristojnost je treba prenesti zlasti službe, ki se ukvarjajo z vprašanjem SZVP v ožjem 
smislu in vodilne uradnike v delegacije,

(c) vsem generalnim direktoratom Komisije ni treba odvzeti pristojnosti na področju zunanjih 
odnosov; poročilo o napredku, ki bo predloženo Evropskemu svetu, bi moralo obsegati 
model za razpravo za upoštevana področja (npr. trgovina, razvoj, širitev, Urad za 
sodelovanje Europe Aid, Urad za človekoljubno pomoč, službe DG za gospodarske in 
finančne zadeve),

(d) delegacije Komisije v tretjih državah in uradi Sveta za zvezo je treba združiti v 
"veleposlaništva Unije" pod vodstvom uradnikov ESZD, ki so zavezani navodilom in 
nadzoru zunanjega ministra, upravno pa vključeni v službe Komisije, kar ne izključuje, da 
so strokovni svetovalci teh delegacij iz drugih generalnih direktoratov Komisije ali 
Parlamenta;

4. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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Resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. januarja 2006 o obdobju za razmislek: potek, 
teme in okvir za ovrednotenje razprave o Evropski uniji (2005/2146(INI)) – Poročilo Andrewa 
Duffa in Johannesa Voggenhuberja

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe iz Nice,

– ob upoštevanju Pogodbe o Ustavi za Evropo,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. januarja 2005 o Pogodbi o Ustavi za Evropo1,

– ob upoštevanju izjav voditeljev držav ali vlad držav članic z dne 18. junija 2005 o ratifikaciji 
Pogodbe o Ustavi za Evropo ob zaključku Evropskega sveta z dne 16. in 17. junija 2005,

– ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije k Evropski uniji,

– ob upoštevanju mnenj o obdobju za razmislek Odbora regij z dne 13. oktober 20052 in 
Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 26. oktober 20053 na zahtevo Evropskega 
parlamenta4,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 15. in 16. decembra 2005,

– ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve in mnenj Odbora za zunanje zadeve, Odbora 
za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za regionalni razvoj, Odbora za kmetijstvo in 
razvoj podeželja, Odbora za kulturo in izobraževanje, Odbora za pravne zadeve, Odbora za 
državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in Odbora za pravice žensk in enakost 
spolov (A6-0414/2005),

ker

A. so 29. oktobra 2004 Pogodbo o Ustavi za Evropo podpisali voditelji držav in vlad 25 držav 
članic Evropske unije in jo je Evropski svet ponovno potrdil s svojo izjavo z dne 18. junij 2005,

B. je osnutek Ustave pripravila Evropska konvencija, ki je v primerjavi s prejšnjimi postopki za 
pripravo novih pogodb dosegla novo raven odprtosti, pluralizma in demokratične legitimnosti,

C. e Evropski parlament s svojo resolucijom z dne 12. januarja 2005 podprl Ustavo z več kot 
dvotretjinsko večino kot "dober kompromis, ki vodi k bistvenemu izboljšanju veljavnih pogodb 
... [in ki bo] zagotavljala trden in trajen okvir za prihodnji razvoj Evropske unije, ki bo omogočil 
nadaljnje širitve, medtem ko je odprt za prilagoditve, kadar bo to potrebno",

                                               
1 UL C 247 E, 6.10.2005, str. 88.
2 CdR 250/2005 končno, še ni objavljeno v Uradnem listu.
3 CESE 1249/2005, še ni objavljeno v Uradnem listu.
4 Točki 9.1. in 9.2, P6_PV(2005)09-06.
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D. reforme, ki jih predvideva Pogodba o Ustavi za Evropo so med drugim namenjene obvladovanju 
posledic širitve Unije 1. maja 2004, uspeh te in prihodnjih širitev pa bo v nevarnosti brez 
ratifikacije ustavnega paketa,

E. je trinajst držav članic1, ki predstavljajo večino držav članic Unije, od takrat ratificiralo Ustavo 
v skladu s svojimi ustavnimi pravili, vključno z referendumoma v Španiji in Luksemburgu,

F. sta Francija in Nizozemska po referendumih 29. maja in 1. junija 2005 zavrnili ratificirati
Ustavo, zaradi česar se je postopek ratifikacije ustavil v večini preostalih desetih držav članic,

G. člen 48 Pogodbe o Evropski uniji določa, da Ustava ne bo začela veljati, razen če in dokler je ne 
ratificirajo vse države članice,

H. Izjava 30, priložena k Pogodbi o Ustavi za Evropo, pravi, da "če v dveh letih po podpisu 
Pogodbe o Ustavi za Evropo štiri petine držav članic to pogodbo ratificira in ima ena ali več 
držav članic težave v postopku ratifikacije, se zadeva odstopi Evropskemu svetu",

I. je treba spoštovati tiste države članice in njihovo prebivalstvo, ki so ratificirali Ustavo, kot tudi 
tiste, ki je niso, ter natančno analizirati razloge za negativna izida v Franciji in na 
Nizozemskem,

J. se zdi, da je bilo glasovanje proti bolj izraz nezadovoljstva zaradi trenutnega stanja Unije kot 
izrecno nasprotovanje ustavnim reformam, vendar pa se zaradi izida tega glasovanja 
paradoksalno ohranja status quo in onemogočajo reforme,

K. je Evropski svet v svoji izjavi z dne 18. junija 2005 to analizo potrdil in sprejel stališče, da "ti 
izidi ne postavljajo pod vprašaj prispevkov državljanov pri oblikovanju Evrope", temveč da "so 
državljani izrazili zaskrbljenost, ki jo je treba upoštevati"; Evropski svet se je zato odločil za 
"obdobje za razmislek, ... da bi omogočil široko razpravo, v katero bodo vključeni državljani, 
civilna družba, socialni partnerji, državni parlamenti in politične stranke"; voditelji vlad pa so se 
strinjali, da bodo v prvi polovici leta 2006 "ocenili vse razprave v državah članicah in se 
dogovorili o nadaljnjem postopanju",

L. so v tej izjavi voditelji vlad izjavili, da se postopek ratifikacije lahko nadaljuje, in se tudi 
strinjali, da je treba podaljšati prvotni rok za začetek veljavnosti Ustave (1. november 2006),

M. Evropski svet ni dovolj pojasnil ciljev obdobja za razmislek ali opredelil metod in okvira za 
oblikovanje zaključkov iz te razprave in je od takrat pri njem opaziti pomanjkanje politične 
volje in sposobnosti za spodbujanje in vodenje evropskega dialoga,

N. je Evropski svet decembra 2005 Komisiji naložil, naj pripravi "celovit in obsežen pregled, ki bo 
zajemal vse vidike porabe EU, vključno s skupno kmetijsko politiko (SKP), ter pregled sredstev, 
vključno z rabatom za Združeno kraljestvo" v letih 2008/2009,

O. ugotavlja, da se je obdobje za razmislek začelo z razpravo o kontekstu, ne o besedilu, z 
vprašanji, kot so prihodnost evropskega socialnega modela, evropske gospodarske možnosti, 
hitrost širitve, srednjeročni proračun in enotni trg na področju storitev - vprašanji, ki brez izjeme 

                                               
1 Nemčija, Grčija, Španija, Italija, Ciper, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Avstrija, 

Slovenija, Slovaška.
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stojijo v ospredju,

P. Komisija je objavila svoj prispevek k obdobju za razmislek s ciljem, da s podpiranjem 
nacionalnih razprav in spodbujanjem pobud na ravni Skupnosti ponovno vzpostavi zaupanje 
javnosti v Evropsko unijo, ki ne bi smela odvrniti vseh evropskih političnih institucij od 
skupnega prizadevanja ali vodenja, ki resno obravnava strateški pomen Ustave in politično 
realnost pogojev, od katerih je odvisen njen uspeh,

Q. nacionalni parlamenti in Evropski parlament morajo v celoti odigrati svojo vlogo v obdobju za 
razmislek, predvsem z vrsto skupnih parlamentarnih forumov, na s katerimi bodo spodbujali, 
usmerjali in sintetizirali evropski dialog,1

1. potrjuje svoje prepričanje, da Pogodba iz Nice ni trajna osnova za nadaljevanje procesa 
evropske integracije;

2. potrjuje svojo zavezanost, da brez nepotrebnega odlašanja doseže ustavno ureditev, s katero se 
bodo okrepili parlamentarna demokracija, preglednost in načelo pravne države, utrdile temeljne 
pravice, razvilo državljanstvo in povečala sposobnost razširjene Unije za učinkovito ukrepanje 
doma in na tujem; se boji, da Unija brez ustavne ureditve ne bo mogla pričakovati podpore 
svojih državljanov, ohraniti zagona integracije in postati verodostojen partner v svetovnih 
zadevah; opozarja na svojo podporo Pogodbi o Ustavi za Evropo, da bi bili s tem doseženi ti 
cilji; poziva Evropski svet, da tudi junija 2006 svečano razglasi enako zavezanost za ustavno 
ureditev za prihodnost Evrope;

3. priznava, da je pri ratifikaciji Ustave prišlo do težav, ki se lahko izkažejo za nepremostljive, če 
se ne sprejmejo ukrepi, s katerimi bi pomirili bojazni, izražene v Franciji, na Nizozemskem in 
drugod;

4. poudarja, da nadaljnja širitev Unije po pristopu Bolgarije in Romunije ni več možna na podlagi 
Pogodbe iz Nice;

5. opozarja, da politične težave ter institucionalne slabosti, ki jih je obravnavala Konvencija, ne 
bodo minile in se bodo celo večale, razen če in dokler ne bodo uveljavljene reforme, predvidene 
v Pogodbi o Ustavi za Evropo;

6. ugotavlja, da se veliko izraženih pomislekov nanaša bolj na splošne in specifične probleme 
konteksta kot pa na samo besedilo; meni, da bi bilo lažje najti rešitev glede besedila, če bi v 
zvezi s temi problemi lahko dosegli napredek;

7. nasprotuje predlogom za oblikovanje jedrnih skupin nekaterih držav članic, dokler je ustavni 
postopek še v teku; ostro obsoja kakršen koli predlog, da bi zunaj sistema EU oblikovali 
koalicije nekaterih držav; opozarja, da mora okrepljeno sodelovanje spodbujati uresničevanje
ciljev Unije, zaščititi njene interese in krepiti njene integracijske procese ter da mora biti v 
vsakem trenutku odprto za vse države članice; med drugim opozarja, da se takega sodelovanja 
ne bi smelo vzpostaviti na račun prizadevanj za dosego Ustave za Evropo brez nepotrebnih 
zamud;

8. opozarja, da lahko strategija, ki temelji na selektivnem izvajanju Ustave, uniči soglasje, s 
                                               
1 XXXIV. srečanje COSAC, 10.–11. oktober 2005.
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katerim je bilo doseženo ravnotežje med institucijami in državami članicami, s čimer bi se 
zaostrila kriza zaupanja;

9. ugotavlja, da obstaja zgolj omejeno število demokratičnih reform, ki se jih na tej stopnji lahko 
uvede brez spreminjanja pogodbe, vendar z revizijo poslovnika ali medinstitucionalnega 
sporazuma, kot so na primer preglednost sprejemanja zakonodaje v Svetu, uvedba oblike 
državljanske pobude, izboljšanje postopka komitologije, polna uporaba 'prehodnih' določb na 
področju pravosodja in notranjih zadev ter strožji nadzor parlamentov držav članic nad 
zadevami EU;

10. predlaga, da bi obdobje za razmislek uporabili za ponoven začetek projekta ustave na podlagi 
široke javne razprave o prihodnosti evropske integracije; meni, da bi moral biti cilj evropskega 
dialoga, o rezultatih katerega se ne bi smelo vnaprej soditi, pojasniti, poglobiti in 
demokratizirati soglasje o Ustavi in obravnavati kritike ter poiskati rešitve za primere, v katerih 
pričakovanja niso bila izpolnjena;

11. pozdravlja začetke široke razprave o smeri politike Unije, vendar poudarja, da mora razprava 
potekati v okviru premagovanja ustavne krize in da morajo biti politične določbe na ravni EU 
neposredno povezane s pravili, pooblastili in postopki institucij EU ter s pristojnostmi, ki jih 
države članice prenesejo na EU, in morajo opredeliti vprašanja, ki so skupna vsej Evropi;

12. predlaga, da je novi demokratični dialog treba voditi in usklajevati po vsej Uniji, strukturiran pa 
mora biti po skupnih temah in realističnih stopnjah glede na dogovorjeni okvir za ocenjevanje, 
oblikovan pa tako, da vodi h ključnim političnim odločitvam;

13. vztraja, da mora javna razprava potekati tako v Evropskem kot tudi v nacionalnem okviru; 
opozarja, da ozko osredotočene nacionalne razprave ne doprinesejo veliko k spremembi 
nacionalnih stereotipov in da bi vsiljen dialog brez političnih ciljev postal nejasen, celo prazen, 
kar bi povečalo nezadovoljstvo evropskih državljanov;

14. predlaga, da bi morali Evropski parlament in nacionalni parlamenti skupaj organizirati 
konference – "parlamentarne forume" – , da bi spodbudili razpravo in postopoma oblikovali 
potrebne politične zaključke; druge institucije EU bodo povabljene k sodelovanju na forumih;

15. priznava, kako zelo pomembno je, da Evropska unija, zlasti pa Parlament, prepreči ponovno 
zaustavitev ustavnega postopka; zato se zavezuje, da bo imel vodilno vlogo v evropskem 
dialogu, v sodelovanju z nacionalnimi parlamenti, zlasti z objavo "evropskih dokumentov" o 
vsaki pomembni temi za Unijo, ki se lahko uporabijo kot skupni evropski model za nacionalne 
razprave in ki bi jih bilo treba skupaj s prispevki nacionalnih parlamentov uporabiti kot podlago 
za posvetovanja parlamentarnih forumov;

16. priznava, da je strateškega pomena, da politične institucije spodbujajo dejavni odnos medijev 
(zlasti televizije, tiska in lokalnih radijskih postaj) in da si zagotovijo njihovo sodelovanje pri 
oglaševanju in krepitvi razprave;

17. predlaga, da bi prvi medparlamentarni forum sklicali spomladi 2006, pred junijskim zasedanjem 
Evropskega sveta, da bi slišali tako nacionalne kot evropske poslance, s ciljem oblikovanja 
obsežna priporočila Evropskemu svetu o tem, kako naj Unija ravna, da bo našla pot iz krize;

18. predlaga, da bi moral prvi parlamentarni forum določiti omejeno število prednostnih vprašanj o 
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prihodnosti Evrope in upravljanju Unije, ki jih je treba obravnavati na naslednjih forumih in v 
široki javni razpravi, in sicer:

(i) kaj je cilj evropske integracije?

(ii) kakšno vlogo bi morala imeti Evropa v svetu?

(iii)kakšna je prihodnost evropskega socialnega in gospodarskega modela glede na 
globalizacijo?

(iv)kako definirati meje Evropske unije?

(v) kako povečati svobodo, varnost in pravičnost?

(vi)kako financirati Unijo?

19. meni, da se bodo z obširno razpravo o teh temeljnih vprašanjih odprle nove perspektive za 
evropsko integracijo in pripravil prostor za reforme skupnih politik na področjih, kjer obstajajo 
nesoglasja;

20. hkrati meni, da se lahko z evropskim dialogom ustavno krizo premaga le, če so vanj vključene 
vse institucije EU ter državni in regionalni parlamenti, lokalna oblast, politične stranke, socialni 
partnerji, civilna družba, akademska skupnost in mediji; v zvezi s tem poudarja posebno 
vrednost praktičnega prispevka Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij;

21. državam članicam naroča, naj s pomočjo Komisije na nacionalni, regionalni in lokalni ravni 
organizirajo številna javna srečanja in razprave v medijih o prihodnosti Evrope – državljanske 
forume, ki obravnavajo sporazumno dogovorjene teme; poziva socialne partnerje in organizacije 
civilne družbe, da sodelujejo v teh razpravah;

22. pričakuje, da bodo politične stranke dale večji poudarek evropski dimenziji tako v notranjih 
razpravah kot volilnih kampanjah;

23. bi z veseljem sprejel peticije državljanov, ki prispevajo k oblikovanju razprave;

24. poziva Unijo, naj da precej večjo prednost politiki kulture in izobraževanja, da bi s tem 
udejanjila geslo Ustave "enotnost v različnosti";

25. poudarja, da evropski dialog brez ustreznega financiranja ne bo mogoč;

26. predlaga, da je zaključke v zvezi z obdobjem za razmislek treba oblikovati v drugi polovici leta 
2007 in da se na tej stopnji sprejme jasna odločitev o tem, kako v prihodnje ravnati glede 
Ustave;

27. pozdravlja izjavo nemške vlade, da namerava med svojim predsedovanjem Svetu v prvi polovici 
leta 2007 sprejeti pobude glede postopka ratifikacije Ustave;

28. ugotavlja, da ima Unija teoretično na voljo številne možnosti: lahko povsem opusti projekt 
ustave, nadaljuje s poskusi ratifikacije sedanjega besedila v nespremenjeni obliki, pojasni ali 
dopolni sedanje besedilo, na novo uredi in/ali spremeni sedanje besedilo, da bi ga izboljšala, ali 
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pa ga napiše povsem na novo;

29. meni, da bi predstavljala pozitivni izid obdobja za razmislek ugotovitev, da se sedanje besedilo 
lahko ohrani, pri čemer bi to bilo možno le z znatnimi ukrepi, s katerimi bi pomirili in prepričali 
javno mnenje;

30. pozdravlja načrte avstrijskega predsedovanja Svetu, da predstavi zemljevid poti za obdobje za 
razmislek ter za prihodnost ratifikacijskega procesa na splošno;

31. poziva člane Evropskega sveta, naj sprejmejo tako osebno kot skupno odgovornost za 
uveljavitev Ustave za Evropo, in vztraja, da morajo v večji meri usklajevati vsebino in časovni 
razpored nacionalnih kampanj in državljanom pokazati dokaze svoje politične volje in 
medsebojne solidarnosti;

32. je seznanjen z "Načrtom D za demokracijo, dialog in debato" (KOM(2005)0494), ki ga je 
pripravila Komisija, vendar jo poziva, naj poleg svoje komunikacijske strategije pokaže odločno 
politično zavezo, da pomaga Uniji premagati trenutne ustavne težave;

33. poudarja, da morata Romunija in Bolgarija sodelovati pri vseh zgoraj omenjenih dejavnostih;

34. poziva združenja in organizacije civilne družbe, naj vključijo začetek veljavnosti Ustave med 
prednostne naloge za pogovor in razpravo;

35. v vsakem primeru zahteva, da si je treba močno prizadevati, da bo Ustava začela veljati leta 
2009;

36. naroča svojemu Odboru za ustavne zadeve, naj spremlja obdobje za razmislek, zlasti kar zadeva 
pripravo parlamentarnih forumov in delovnih dokumentov ("evropski dokumenti"), povzetek 
institucionalnih razprav in razprav državljanov, sklepe in predloge za ukrepe, ki bi lahko iz njih 
izvirali;

37. v tem duhu prosi Odbor za ustavne zadeve, naj tesno sodeluje z vsemi ostalimi odbori, ki so 
neposredno zainteresirani za pripravo parlamentarnih forumov in delovnih dokumentov zanje;

38. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, nacionalnim in 
regionalnim parlamentom držav članic, Odboru regij, Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru, nekdanjim članom Evropske konvencije ter parlamentom in vladam držav pristopnic in 
kandidatk.
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Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. junija 2006 o naslednjih korakih v obdobju 
razmisleka in analize o prihodnosti Evrope (B6-0327/2006)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o Ustavi za Evropo,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. januarja 2005 o Pogodbi o Ustavi za Evropo1,

– ob upoštevanju izjave voditeljev držav ali vlad držav članic Evropske unije z dne 18. junija 
2005 o ratifikaciji Pogodbe o Ustavi za Evropo, dane ob zaključku Evropskega sveta 16. in 17. 
junija 2005,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 15. in 16. decembra 2005,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. januarja 2006 o obdobju razmisleka z naslovom 
"Potek, teme in okvir za ovrednotenje razprave o Evropski uniji"2,

– ob upoštevanju člena 108(5) svojega Poslovnika,

A. ker so se v nekaterih državah članicah začele stvarne razprave o prihodnosti Evropske unije, ki 
se jih udeležujejo tako politični akterji kot tudi državljani, ni pa še prišlo do celovite razprave po 
vsej Uniji, zlasti ne v vseh tistih državah članicah, ki še niso ratificirale ustavne pogodbe,

B. ker institucije Evropske unije prispevajo k tej razpravi s prirejanjem javnih forumov, vključno z 
internetnimi forumi, tako na krajih svojega dela kot tudi na izbranih krajih srečanj v državah 
članicah, vendar sedanji načrt D za demokracijo, dialog in razpravo še ni prodrl do širšega 
občinstva v Uniji,

C. ker se je 8. in 9. maja 2006 s skupno sejo poslancev Evropskega parlamenta in nacionalnih 
parlamentov držav članic Unije odprla medparlamentarna razsežnost te razprave,

D. ker je nujno, da razprava prodre do državljanov v vseh državah članicah, zlasti v tistih, ki še 
niso ratificirale ustavne pogodbe in nameravajo predhodno izvesti referendum,

E. ker je v 9. maja 2006 ustavno pogodbo potrdil estonski parlament, obstaja pa upanje, da bo 
postopek ratifikacije kmalu zaključen tudi na Finskem,

F. ker bi se s tem število držav, ki so ratificirale ustavno pogodbo, povzpelo na šestnajst, medtem 
ko dve državi tega zaradi negativnih rezultatov referenduma še ne moreta, druge pa so s 
pričetkom ali nadaljevanjem procesa ratifikacije oklevale, zaradi česar je proces ratifikacije v 
večini preostalih držav članic na mrtvi točki,

1. potrjuje zavezanost dosegi ustavne ureditve za Evropsko unijo v najkrajšem možnem času ter 
potrditvi Pogodbe o Ustavi za Evropo;

                                               
1 UL C 247 E, 6.10.2005, str. 88.
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0027.
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2. svari pred poskusi razveljavitve skupnega sporazuma, doseženega v ustavni pogodbi, saj bi to 
povzročilo resen dvom o političnem projektu Evrope in predstavljalo nevarnost oslabljene in 
razcepljene Unije zato potrjuje svoje nasprotovanje postopnemu izvajanju delov dogovora o 
ustavnem paketu kakor tudi nasprotovanje takojšnjemu oblikovanju jedrnih skupin nekaterih 
držav članic, da bi se na ta način izognili ustavnemu procesu za Unijo kot celoto;

3. po drugi strani pa podpira tiste demokratične izboljšave ustavnih postopkov, o katerih se je 
mogoče sporazumeti v skladu z obstoječimi pogodbami EU, na primer izboljšanje preglednosti 
v Svetu ministrov, preoblikovanje sporazuma o komitologiji, uporaba "premostitvene klavzule" 
za glasovanje s kvalificirano večino in za soodločanje na področju pravosodja in notranjih 
zadev, izboljšanje nacionalne parlamentarne kontrole in uvedba oblike državljanske pobude;

4. poziva Evropski svet, naj sedanje obdobje razmisleka nadaljuje z obdobjem za analizo, ki bo 
trajalo do sredine leta 2007, zato da bi najpozneje do druge polovice leta 2007 sprejeli jasen 
predlog o nadaljnjih postopkih v zvezi z ustavno pogodbo;

5. poziva Evropski svet, naj od posameznih držav članic pridobi jasno izraženo podporo načinu in 
sredstvom, ki jih ima namen uporabiti za vzpostavitev in vodenje odprte, strukturirane javne 
razprave po vsej Uniji, ki se bo osredotočila na ključna vprašanja v zvezi s prihodnostjo Evrope 
v podaljšanem obdobju razmisleka;

6. poziva Komisijo, naj načrt D prilagodi drugi fazi obdobja razmisleka in zagotovi dovolj 
finančnih sredstev za predvidene dejavnosti;

7. poziva Evropski svet, naj tiste države članice, ki še niso zaključile postopka ratifikacije, 
spodbudi, da bi do konca obdobja razmisleka izdelale prepričljive načrte v zvezi z 
nadaljevanjem tega postopka;

8. predlaga, naj Evropski svet izdela primeren okvir in, kakor hitro bo politični koledar to 
omogočal, vzpostavi poseben dialog s predstavniki tistih držav, v katerih je bil rezultat 
referenduma o ustavni pogodbi negativen, zato da razišče, ali in pod kakšnimi pogoji bi se v teh 
državah zdelo mogoče spet obnoviti postopek ratifikacije;

9. poziva Komisijo, naj ta pristop podpre in Evropskemu svetu predstavi načrt najboljšega načina 
njegovega izvajanja;

10. Komisiji sporoča, da je ustavna ureditev nujna, da bi Listina Evropske unije o temeljnih 
pravicah postala pravno zavezujoča, da bi se udejanjila evropska demokracija ter bi Unija 
postala sposobnejša za delovanje in bolj socialno usmerjena;

11. poziva Komisijo, naj pripravi študijo o stroških, ki jih je imela zaradi tega, ker ustavna pogodba 
ne bo postala veljavna 1. novembra 2006, kakor je bilo sprva načrtovano;

12. iz razprav s poslanci nacionalnih parlamentov držav članic Evropske unije, ki so 8. in 9. maja 
2006 potekale v Bruslju, sklepa naslednje:

(a) potrjena je bila potreba po nadaljevanju ustavnega procesa v Evropski uniji, ki temelji na 
zamisli miru in solidarnosti ter na drugih skupnih vrednotah;

(b) nobenega dvoma ni, da države članice Unije same ne bodo kos glavnim političnim izzivom 
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Evrope;

(c) splošno priznano je, da bi ustavna pogodba Evropski uniji zagotovila primeren okvir za 
reševanje teh izzivov;

(d) da bi bili leta 2007 oblikovani novi predlogi, bo potrebna globlja analiza, ki bi morala do 
naslednjih evropskih volitev privesti do sklenitve dogovora;

(e) medparlamentarni dialog o ustavnem procesu, v katerem so partnerji Evropski parlament in 
parlamenti držav članic, je bistven in se mora nadaljevati; pozdravlja najavo predsednika 
finskega parlamenta, da bo decembra 2006 drugo srečanje parlamentarnega foruma;

(f) v ta namen želi spomniti na svoj predlog, naj bodo razprave parlamentarnih forumov 
organizirane tako, da se omogoči poglobljena in živahna izmenjava mnenj, namenjena 
doseganju soglasja o osrednjih vprašanjih, povezanih s prihodnostjo Evrope in o načinih za 
delovanje;

13. potrjuje cilj, da bo potrebna ustavna ureditev pripravljena, ko bodo državljani Unije leta 2009 
pozvani k udeležbi na evropskih volitvah;

14. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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Resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. junija 2007 o časovnem načrtu za ustavni proces v 
Uniji (2007/2087(INI)) – Poročilo Elmarja Broka in Enriqueja Baróna Crespa

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o Ustavi za Evropo, podpisane v Rimu 29. oktobra 2004 (ustavna 
pogodba),

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, kakor 
sta bili spremenjeni z Enotnim evropskim aktom, Maastrichtsko pogodbo ter Amsterdamsko 
pogodbo in Pogodbo iz Nice,

– ob upoštevanju Laekenske deklaracije o prihodnosti Evropske unije z dne 15. decembra 20011,

– ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, 
Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, 
Republike Slovenije in Slovaške republike2 k Evropski uniji ter Pogodbe o pristopu Republike 
Bolgarije in Romunije k Evropski uniji3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. januarja 2005 o Pogodbi o Ustavi za Evropo4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. januarja 2006 o obdobju za razmislek: potek, teme in 
okvir za ovrednotenje razprave o Evropski uniji5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. junija 2006 o naslednjih korakih v obdobju razmisleka 
in analize o prihodnosti Evrope6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. decembra 2006 o institucionalnih vidikih sposobnosti 
Evropske unije, da vključi nove države članice7,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z zasedanja 16. in 17. junija 2005, 15. in 16. junija 
2006 ter 14. in 15. decembra 2006,

– ob upoštevanju izjave predsednika Evropskega sveta Parlamentu z dne 17. januarja 2007,

– ob upoštevanju resolucije z dne 14. marca 2007 ob petdeseti obletnici podpisa rimskih pogodb, 
ki jo je sprejel Evropski ekonomsko-socialni odbor,

– ob upoštevanju deklaracije za Evropo, ki jo je sprejel Odbor regij na zasedanju 23. marca 2007,

– ob upoštevanju Berlinske izjave ob petdeseti obletnici podpisa rimskih pogodb z dne 
                                               
1 Evropski svet v Laeknu, Priloga 1, str. 19.
2 UL L 236, 23.9.2003, str. 17.
3 UL L 157, 21.6.2005, str. 11.
4 UL C 247 E, 6.10.2005, str. 88.
5 UL C 287 E, 24.11.2006, str. 306.
6 UL C 300 E, 9.12.2006, str. 267.
7 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0569.
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25. marca 2007,

– ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0197/2007),

A. Evropska unija se kot prvi uspešen poskus nadnacionalne demokracije držav ter državljank in 
državljanov srečuje z novimi in neprimerljivimi izzivi, ki skupaj z njenim preoblikovanjem 
zaradi zaporednih širitev, razvoja notranjega trga in globalizacije zahtevajo pregled njenih 
temeljev,

B. ustavno pogodbo so podpisali voditeljice in voditelji držav ali vlad 27 držav članic Evropske 
unije, ki so se tako obvezali k iskanju primernih rešitev za obvladovanje notranjih in zunanjih 
izzivov, s katerimi se srečuje Evropska unija, kot tudi izziva širitve s krepitvijo politične 
razsežnosti Evropske unije,

C. ustavna pogodba, zlasti njeni deli I, II in IV, je bila pripravljena v skladu s postopkom 
Konvencije tako, da je zbrala predstavnice in predstavnike držav članic in držav pristopnic, 
Komisije in Evropskega ter nacionalnih parlamentov, katerih poslanke in poslanci so 
predstavljali večino, in tako okrepili njeno legitimnost,

D. del III ustavne pogodbe je zlasti kodifikacija veljavnih pogodb, v katere je Konvencija vključila 
nekatere spremembe in izboljšave, zlasti pa je razširila pravno podlago za postopek soodločanja 
v zakonodajnih postopkih od trenutnih 37 na 86, kar je treba ohraniti za izboljšanje demokracije, 
preglednosti in učinkovitosti,

E. osemnajst držav članic, ki predstavljajo dve tretjini celotnega števila držav članic in večino 
prebivalstva Evropske unije, je do zdaj ratificiralo ustavno pogodbo v skladu s svojimi 
ustavnimi zahtevami, vključno z referendumi v Španiji in Luksemburgu, medtem ko so štiri 
druge države članice izrazile svojo pripravljenost za nadaljevanje postopka ratifikacije,

F. Francija in Nizozemska tega postopka nista mogli uspešno zaključiti po negativnem rezultatu na 
referendumih, ki sta bila organizirana v teh dveh državah,

G. javna razprava, ki se je začela s procesom ratifikacije ustavne pogodbe, je pokazala, da so bolj 
kot institucionalne inovacije težavni nekateri posebni vidiki dejanskih politik ter da je bila 
kritika zlasti namenjena delu III, ki zadeva politiko in delovanje Evropske unije, čeprav del III 
večinoma vsebuje določbe, ki že veljajo,

H. veliko izraženih dvomov je bilo povezanih z okoliščinami in ne z vsebino; in ker so bila 
vprašanja, ki so zelo pomembna za javnost, kot sta direktiva o storitvah na notranjem trgu1 in 
finančni okvir, medtem razrešena,

I. Evropski svet se je na zasedanju 16. in 17. junija 2005 odločil za začetek obdobja za razmislek 
po referendumih v Franciji in na Nizozemskem, v katerem je še šest držav članic zaključilo 
postopke ratifikacije, na zasedanju 15. in 16. junija 2006 pa je prosil predsedstvo, da preuči 
možne nadaljnje načine premagovanja ustavne krize pred zasedanjem 21. in 22. junija 2007,

                                               
1 UL L 376, 27.12.2006, str. 36.
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J. javna razprava, ki se je začela v obdobju za razmislek, je v zadostni meri pokazala, da težave in 
izzivi, s katerimi se srečuje Evropska unija in ki so prvič opisani v Laekenski deklaraciji ter jih 
ustavna pogodba poskuša rešiti, niso izginili; nasprotno, postali so očitnejši, njihova rešitev pa 
še bolj nujna,

K. parlamentarne seje, ki so jih skupaj organizirali Evropski parlament in nacionalni parlamenti, so 
pokazale splošno priznavanje ugotovitve, da bi ustavna pogodba Evropski uniji zagotovila 
primeren okvir za obvladovanje izzivov, s katerimi se srečuje, pa tudi spoznanje, da bi bilo 
težko ali celo nemogoče na novi medvladni konferenci doseči soglasje o predlogih, ki bi bili 
bistveno drugačni ali bi presegali tiste, ki so bili sprejeti leta 2004,

L. razširjeno Evropsko unijo je treba nujno opremiti z instrumenti in sredstvi, ki bi ji omogočali, da 
učinkovito deluje, utrdi svojo vlogo v svetu ter odpravi zaskrbljenost svojih državljank in 
državljanov v zvezi z izzivi, ki jih predstavljajo med drugim globalizacija, podnebne 
spremembe, varnost dobave energije in staranje prebivalstva,

M. zgoraj navedena Berlinska izjava z dne 25. marca 2007, ki so jo podpisali predsedniki 
Evropskega sveta, Parlamenta in Komisije, se je zaključila s ciljem, da se "Evropski uniji še 
pred naslednjimi volitvami v Evropski parlament leta 2009" zagotovi "nov skupni temelj",

1. ponovno potrjuje svojo odobritev vsebine ustavne pogodbe, katere cilj je, kot odločilen korak, 
formalna potrditev politične razsežnosti Evropske unije, ki je z njo neločljivo zvezana, in ki 
krepi učinkovitost dejavnosti Evropske unije, povečuje demokratični nadzor nad postopki 
odločanja, izboljšuje preglednost in krepi pravice državljank in državljanov Evropske unije ter 
je hkrati kompromis, in ki izpolnjuje potrebe Evropske unije v njenem sedanjem stanju razvoja;

2. poudarja, da sta dve tretjini držav članic že ratificirali ustavno pogodbo in da so štiri druge 
države članice že jasno izrazile svojo zavezanost določbam, ki jih ta vsebuje, kar je pokazalo
nedavno srečanje v Madridu na pobudo vlad Španije in Luksemburga;

3. opaža zaskrbljenost, ki so jo izrazili državljanke in državljani Francije in Nizozemske, ter 
razpravo, ki je potekala v obeh državah;

4. opaža, da se je zaskrbljenost pojavila tudi v nekaterih drugih državah članicah, vendar so 
zadevne vlade izrazile podporo iskanju ustrezne rešitve, ki ohranja ključne reforme ustavne 
pogodbe;

5. ponovno opozarja na politično odgovornost tistih držav članic, ki so podpisale ustavno pogodbo, 
a je niso ratificirale;

6. ponovno potrjuje svojo zavezanost k doseganju dogovora o tekočem ustavnem procesu v 
Evropski uniji, ki temelji na vsebini ustavne pogodbe, če je mogoče v drugačni obliki, vendar 
upošteva težave, ki so se pojavile v nekaterih državah članicah;

7. v zvezi s tem podpira prizadevanje nemškega predsedstva, da se na zasedanju Evropskega sveta 
junija 2007 opredeli obveznost sklica medvladne konference in načrt, ki vključuje postopek, 
jasen mandat in cilj, da se dogovor doseže pred koncem tega leta; 

8. opozarja na potrebo po zagotavljanju zmožnosti odločanja Evropske unije, učinkovitosti njene 
politike in njene polne demokratične legitimnosti, ki jo ustavna pogodba nedvomno spodbuja v 
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smislu nadzornih, zakonodajnih in proračunskih postopkov, ter na potrebo po okrepitvi skupne 
zunanje in varnostne politike ter vloge Evropske unije v svetu za omogočanje vpliva na 
opredelitev in izvajanje odgovorov na nujne izzive, s katerimi se človeštvo srečuje;

9. vztraja na ohranitvi vseh temeljnih načel, ki so vsebovana v delu I ustavne pogodbe, vključno z 
dvojno naravo Evropske unije kot zveze držav ter državljank in državljanov, primarnostjo 
evropskega prava, novo tipologijo aktov in postopkov, hierarhijo norm in pravno osebnostjo 
Evropske unije; poudarja, da ustavna pogodba prinaša tudi druge pomembne izboljšave pri 
vprašanjih, kot so: konsolidacija obstoječih pogodb ter združitev stebrov, jasno priznavanje 
vrednot, na katerih temelji Evropska unija, in pravno obvezujoča narava listine temeljnih pravic, 
povečanje sodelovanja državljank in državljanov v političnem življenju Evropske unije, 
razjasnitev pristojnosti Evropske unije in držav članic, spoštovanje načela subsidiarnosti in 
posebne vloge nacionalnih parlamentov pri tem, ne da bi ogrozili institucionalnega ravnovesja 
Evropske unije, kakor je opredeljeno v protokolu o subsidiarnosti; spoštovanje vloge, ki jo 
imajo regionalne in lokalne oblasti;

10. poudarja, da mora kateri koli predlog za spremembo ustavne pogodbe dobiti isto raven podpore, 
kot jo je v predhodnem obdobju dobila določba, ki naj bi jo predlog nadomestil;

11. navaja, da bo zavrnil vse rezultate pogajanj, ki bi v primerjavi z ustavno pogodbo vodili k 
okrnitvi varstva pravic državljank in državljanov (zlasti vztraja na ohranitvi Listine o temeljnih 
pravicah, zlasti njene obvezujoče pravne narave), kot tudi k manjši stopnji demokracije, 
preglednosti in učinkovitosti v delovanju Unije; 

12. v zvezi s tem priznava, da je treba upoštevati pomembna vprašanja, ki so se pojavila v obdobju 
za razmislek, in ugotovitev, da se lahko z omenjenimi vprašanji ustrezno spoprime le močnejša, 
ne pa šibkejša Evropa, ter pojasniti druga, ki so bila že obravnavana v ustavni pogodbi, zlasti:

– trajnostni razvoj, zlasti boj proti podnebnim spremembam,

– evropsko solidarnost na področju energetike,

– skladno migracijsko politiko,

– evropski socialni model glede na demografske spremembe in globalizacijo,

– terorizem,

– dialog med civilizacijami,

– učinkovite skupne mehanizme za usklajevanje gospodarske politike na euroobmočju in 
varovanje vloge Evropske centralne banke v monetarni politiki v skladu s pogodbami,

– merila in postopke širitve Unije;

13. je prepričan, da je treba glede na uspeh postopka Konvencije pri pripravi osnutka pogodbe 
ohraniti pri vsaki morebitni rešitvi ustavnega procesa osnovna načela parlamentarne soudeležbe, 
vključitev civilne družbe in popolno preglednost; 

14. ponovno opozarja, da mora biti Parlament kot edina institucija Evropske unije, ki jo neposredno 
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izvolijo državljanke in državljani, polno udeležen na medvladni konferenci na vseh ravneh in v 
širšem obsegu kot na medvladni konferenci leta 2003–2004;

15. nadalje poziva k sklicu medinstitucionalne konference, ob hkratni dejavni udeležbi predstavnic 
in predstavnikov Evropskega parlamenta na medvladni konferenci, da bo Evropski parlament 
obveščen in da se prispeva k gradnji medstrankarskega in mednacionalnega soglasja na 
medvladni konferenci; 

16. opozarja na svojo podporo mehanizmu Konvencije v primeru, da bi se voditeljice in voditelji 
držav in vlad odločili bistveno spremeniti obstoječa besedila;

17. poziva Komisijo, naj dejavno sodeluje v predvidenih pogajanjih ter da pripravi predloge za 
prilagoditev ustavne pogodbe v skladu s temami iz odstavka 12;

18. poudarja pomembnost dialoga med nacionalnimi parlamenti in njihovimi vladami na medvladni 
konferenci ter izraža svojo pripravljenost za ohranjanje tesnega stika z nacionalnimi parlamenti 
v bližajoči se fazi pogajanj ter sodelovanja z Odborom regij, Evropskim ekonomsko-socialnim 
odborom, evropskimi socialnimi partnerji, verskimi skupnostmi in civilno družbo;

19. poziva k zaključku procesa ratifikacije nove pogodbe do konca leta 2008, da se naslednjemu 
Parlamentu, ki bo izvoljen leta 2009, omogoči začetek mandata v skladu z določbami iz nove 
pogodbe;

20. zahteva, da vse države članice uskladijo svoje postopke ratifikacije, da se omogoči istočasen 
zaključek procesa ratifikacije;

21. namerava podati mnenje o medvladni konferenci v skladu s členom 48 Pogodbe o Evropski 
uniji v skladu z merili, določenimi s to resolucijo;

22. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje članom Evropskega sveta, Svetu, 
Komisiji, nacionalnim parlamentom držav članic, Odboru regij in Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru.
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Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o odobritvi Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah v Evropskem parlamentu (2007/2218(ACI)) – Poročilo Joja Leinena

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pisma svojega predsednika z dne 25. oktobra 2007,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, podpisane in razglašene v Nici 7. 
decembra 20001,

– ob upoštevanju svojega sklepa z dne 14. novembra 2000 o odobritvi osnutka Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2002 o vplivu in prihodnjem statusu Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. septembra 2003 o osnutku Pogodbe o Ustavi za 
Evropo in svojega mnenja o sklicu medvladne konference4, zlasti odstavka 4 mnenja,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. januarja 2005 o Pogodbi o Ustavi za Evropo5, zlasti 
odstavkov 5(a) in 6 resolucije,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. julija 2007 o sklicu medvladne konference: mnenje 
Evropskega parlamenta (člen 48 Pogodbe EU)6, zlasti odstavkov 8, 12 in 17 resolucije,

– ob upoštevanju člena 6(1) Pogodbe o Evropski uniji, kakor je bila spremenjena z osnutkom 
Lizbonske pogodbe, sprejete na medvladni konferenci leta 2007,

– ob upoštevanju člena 120(1) svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0445/2007),

A. ker je s potrditvijo pravno zavezujočega statusa Listine o temeljnih pravicah v osnutku 
Lizbonske pogodbe zavarovano jedro največjega dosežka, ki ga predstavlja del II Pogodbe o 
Ustavi za Evropo,

B. ker je Evropski parlament že sprejel spremembe prvotne Listine o temeljnih pravicah, ki je bila 
7. decembra 2000 slovesno razglašena v Nici, saj je v zgoraj omenjeni resoluciji z dne 24. 
septembra 2003 ocenil rezultate dela konvencije o prihodnosti Evrope ter je v resoluciji z dne 
12. januarja 2005 odobril ustavno pogodbo, ki je rezultat dela medvladne konference v letu 
2004,

                                               
1 UL C 364, 18.12.2000, str. 1.
2 UL C 223, 8.8.2001, str. 74 (poročilo Duff/Voggenhuber).
3 UL C 300 E, 11.12.2003, str. 432 (poročilo Duff).
4 UL C 77 E, 26.3.2004, str. 255 (poročilo Gil-Robles Gil-Delgado/Tsatsos).
5 UL C 247 E, 6.10.2005, str. 88 (poročilo Corbett/Méndez de Vigo).
6 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0328 (poročilo Leinen).
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C. ker je v zgoraj omenjeni resoluciji z dne 11. julija 2007, v kateri je podal svoje mnenje o sklicu
medvladne konference v letu 2007, pozdravil dejstvo, da je mandat konference zaščitil pravno 
zavezujoč status Listine o temeljnih pravicah, ter izrazil resne pomisleke glede protokola o 
uporabi Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v Združenem kraljestvu, katerega namen je 
v nekaterih državah članicah omejiti možnost, da je listina predmet sodnih postopkov,

D. ker je v odstavku 17 zgoraj omenjene resolucije z dne 11. julija 2007 poudaril, da namerava 
natančno preučiti rezultate medvladne konference v letu 2007, ko bo po podpisu Lizbonske 
pogodbe podal mnenje o njej,

1. odobri Listino Evropske unije o temeljnih pravicah v različici, ki je priložena temu dokumentu;

2. pooblasti svojega predsednika, da pred podpisom Lizbonske pogodbe skupaj s predsednikoma 
Sveta Evropske unije in Komisije slovesno razglasi Listino, ter mu naroča, naj sprejme ustrezne 
ukrepe za objavo te listine v Uradnem listu Evropske unije;

3. izrecno poziva Poljsko in Združeno kraljestvo, naj storita vse, kar je v njuni moči, da vendar še 
dosežeta soglasje o neomejeni veljavnosti te Listine;

4. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje v vednost predsedniku Sveta Evropske unije 
in predsedniku Komisije.
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PRILOGA

Evropski parlament, Svet in Komisija slovesno razglašajo naslednje besedilo kot Listino Evropske 
unije o temeljnih pravicah.

LISTINA EVROPSKE UNIJE O TEMELJNIH PRAVICAH

PREAMBULA

Evropski narodi so pri oblikovanju vse tesnejše zveze odločeni na podlagi skupnih vrednot deliti 
mirno prihodnost.

Unija, ki se zaveda svoje duhovne in moralne dediščine, temelji na nedeljivih in univerzalnih 
vrednotah človekovega dostojanstva, svobode, enakopravnosti in solidarnosti; temelji na načelu 
demokracije in na načelu pravne države. Posameznika postavlja v središče svojih dejavnosti z 
vzpostavitvijo državljanstva Unije in oblikovanjem območja svobode, varnosti in pravice.

Ob spoštovanju raznolikosti kultur in tradicij evropskih narodov ter nacionalne identitete držav 
članic in organizacije njihovih organov oblasti na državni, regionalni in lokalni ravni Unija prispeva 
k ohranjanju in razvijanju teh skupnih vrednot, prizadeva si za spodbujanje uravnoteženega in 
trajnostnega razvoja ter zagotavlja prosti pretok oseb, storitev, blaga in kapitala ter svobodo 
ustanavljanja.

V ta namen je treba glede na spremembe v družbi, socialni napredek ter znanstveni in tehnični 
razvoj okrepiti varstvo temeljnih pravic z listino, ki te pravice še bolj poudarja.

Ta listina ob upoštevanju pristojnosti in nalog Unije ter načela subsidiarnosti potrjuje pravice, ki 
izhajajo zlasti iz skupnih ustavnih tradicij in mednarodnih obveznosti držav članic, Evropske 
konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, socialnih listin, ki sta jih sprejela 
Unija in Svet Evrope, ter sodne prakse Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove 
pravice. V tem okviru sodišča Unije in držav članic Listino razlagajo ob ustreznem upoštevanju 
pojasnil, oblikovanih pod vodstvom predsedstva Konvencije, ki je Listino sestavilo, in ki so bila 
dopolnjena pod vodstvom predsedstva Evropske konvencije.

Uživanje teh pravic je povezano z odgovornostmi in dolžnostmi do soljudi, človeške skupnosti in 
prihodnjih generacij.

Zato Unija priznava pravice, svoboščine in načela, navedena v nadaljevanju.

NASLOV I 
DOSTOJANSTVO

Člen 1
Človekovo dostojanstvo

Človekovo dostojanstvo je nedotakljivo. Treba ga je spoštovati in varovati.

Člen 2
Pravica do življenja
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1. Vsakdo ima pravico do življenja.

2. Nihče ne sme biti obsojen na smrtno kazen ali usmrčen.

Člen 3
Pravica do osebne celovitosti

1. Vsakdo ima pravico do spoštovanja telesne in duševne celovitosti.

2. Na področjih medicine in biologije je treba spoštovati zlasti:

(a) svobodno privolitev po predhodni seznanitvi prizadete osebe v skladu s postopki, določenimi 
z zakonom,

(b) prepoved evgeničnih postopkov, zlasti tistih, katerih cilj je selekcija med ljudmi,

(c) prepoved uporabe človeškega telesa in njegovih delov za pridobivanje premoženjske koristi,

(d) prepoved reproduktivnega kloniranja človeških bitij.

Člen 4
Prepoved mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja

Nihče ne sme biti podvržen mučenju ali nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju.

Člen 5
Prepoved suženjstva in prisilnega dela

1. Nihče se ne sme držati v suženjstvu ali podložništvu.

2. Od nikogar se ne sme zahtevati, da opravlja prisilno ali obvezno delo.

3. Trgovina z ljudmi je prepovedana.

NASLOV II
SVOBOŠČINE

Člen 6
Pravica do svobode in varnosti

Vsakdo ima pravico do svobode in varnosti.

Člen 7
Spoštovanje zasebnega in družinskega življenja

Vsakdo ima pravico do spoštovanja svojega zasebnega in družinskega življenja, stanovanja ter 
komunikacij.

Člen 8
Varstvo osebnih podatkov
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1. Vsakdo ima pravico do varstva osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo.

2. Osebni podatki se morajo obdelovati pošteno, za določene namene in na podlagi privolitve 
prizadete osebe ali na drugi legitimni podlagi, določeni z zakonom. Vsakdo ima pravico dostopa do 
podatkov, zbranih o njem, in pravico zahtevati, da se ti podatki popravijo.

3. Spoštovanje teh pravil nadzira neodvisen organ.

Člen 9
Pravica sklepanja zakonske zveze in pravica ustvarjanja družine

Pravica sklepanja zakonske zveze in pravica ustvarjanja družine sta zagotovljeni v skladu z 
nacionalnimi zakoni, ki urejajo uresničevanje teh pravic.

Člen 10
Svoboda misli, vesti in vere

1. Vsakdo ima pravico do svobode misli, vesti in vere. Ta pravica vključuje svobodo 
spreminjanja vere ali prepričanja ter svobodo izražanja svoje vere ali svojega prepričanja 
posamezno ali skupaj z drugimi, javno ali zasebno, pri bogoslužju, pouku, običajih in obredih.

2. Pravica do ugovora vesti se prizna v skladu z nacionalnimi zakoni, ki urejajo uresničevanje 
te pravice.

Člen 11
Svoboda izražanja in obveščanja

1. Vsakdo ima pravico do svobodnega izražanja. Ta pravica vključuje svobodo mnenja ter 
sprejemanja in širjenja vesti ali idej brez vmešavanja javnih organov in ne glede na državne meje.

2. Spoštujeta se svoboda in pluralnost medijev.

Člen 12
Svoboda zbiranja in združevanja

1. Vsakdo ima pravico do mirnega zbiranja in združevanja na vseh ravneh, zlasti na področju 
političnih, sindikalnih in državljanskih zadev, kar vključuje pravico vsakogar, da skupaj z drugimi 
zaradi zaščite svojih interesov ustanavlja sindikate in se vanje včlanjuje.

2. Politične stranke na ravni Unije prispevajo k izražanju politične volje državljanov Unije.

Člen 13
Svoboda umetnosti in znanosti

Umetnostno ustvarjanje in znanstveno raziskovanje je svobodno. Spoštuje se akademska svoboda.

Člen 14
Pravica do izobraževanja

1. Vsakdo ima pravico do izobraževanja in dostopa do poklicnega in nadaljnjega 
usposabljanja.
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2. Ta pravica vključuje možnost brezplačnega obveznega šolanja.

3. Svoboda ustanavljanja izobraževalnih zavodov ob spoštovanju demokratičnih načel in 
pravica staršev, da svojim otrokom zagotovijo vzgojo in izobraževanje v skladu s svojimi verskimi, 
svetovnonazorskimi in pedagoškimi prepričanji, se spoštujeta v skladu z nacionalnimi zakoni, ki 
urejajo njuno uresničevanje.

Člen 15
Svoboda izbire poklica in pravica do dela

1. Vsakdo ima pravico do dela in do opravljanja svobodno izbranega ali sprejetega poklica.

2. Vsakemu državljanu Unije je v kateri koli državi članici zagotovljena svoboda iskanja 
zaposlitve, dela, ustanavljanja in opravljanja storitev.

3. Državljani tretjih držav, ki smejo delati na ozemlju držav članic, imajo pravico do enakih 
delovnih pogojev kot državljani Unije.

Člen 16
Svoboda gospodarske pobude

Svoboda gospodarske pobude je priznana v skladu s pravom Unije ter nacionalnimi zakonodajami 
in običaji.

Člen 17
Lastninska pravica

1. Vsakdo ima pravico imeti v posesti svojo zakonito pridobljeno lastnino, jo uporabljati, z njo 
razpolagati in jo komu zapustiti. Lastnina se nikomur ne sme odvzeti, razen v javno korist v 
primerih in pod pogoji, ki jih določa zakon, vendar le proti pravični in pravočasni odškodnini za 
njeno izgubo. Uživanje lastnine se lahko uredi z zakonom, kolikor je to potrebno zaradi splošnega 
interesa.

2. Zagotovljeno je varstvo intelektualne lastnine.

Člen 18
Pravica do azila

Ob upoštevanju pravil Ženevske konvencije z dne 28. julija 1951 in Protokola z dne 
31. januarja 1967 o statusu beguncev in v skladu s Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o 
delovanju Evropske unije (v nadaljevanju "pogodbi") je priznana pravica do azila.

Člen 19
Varstvo v primeru odstranitve, izgona ali izročitve

1. Kolektivni izgoni so prepovedani.

2. Nihče se ne sme odstraniti, izgnati ali izročiti državi, v kateri obstaja zanj resna nevarnost, 
da bo podvržen smrtni kazni, mučenju ali drugemu nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali 
kaznovanju.
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NASLOV III 
ENAKOST

Člen 20
Enakost pred zakonom

Pred zakonom so vsi enaki.

Člen 21
Prepoved diskriminacije

1. Prepovedana je vsakršna diskriminacija na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali 
socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega 
mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti.

2. Brez poseganja v posebne določbe pogodb je na njunem področju uporabe prepovedana 
vsakršna diskriminacija na podlagi državljanstva.

Člen 22
Kulturna, verska in jezikovna raznolikost

Unija spoštuje kulturno, versko in jezikovno raznolikost.

Člen 23
Enakost žensk in moških

Enakost žensk in moških se mora zagotoviti na vseh področjih, vključno z zaposlovanjem, delom in 
plačilom za delo.

Načelo enakosti ne preprečuje ohranitve ali sprejetja ukrepov o specifičnih ugodnostih v korist 
nezadostno zastopanega spola.

Člen 24
Pravice otroka

1. Otroci imajo pravico do potrebnega varstva in skrbi za zagotovitev njihove dobrobiti. Svoje 
mnenje lahko svobodno izražajo. Njihovo mnenje se upošteva v stvareh, ki jih zadevajo, v skladu z 
njihovo starostjo in zrelostjo.

2. Pri vseh ukrepih javnih organov ali zasebnih ustanov, ki se nanašajo na otroke, se morajo 
upoštevati predvsem koristi otroka.

3. Vsak otrok ima pravico do rednih osebnih odnosov in neposrednih stikov z obema staršema, 
če to ni v nasprotju z njegovimi koristmi.

Člen 25
Pravice starejših

Unija priznava in spoštuje pravico starejših do dostojnega in samostojnega življenja ter sodelovanja 
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v družbenem in kulturnem življenju.

Člen 26
Vključenost invalidov

Unija priznava in spoštuje pravico invalidov do ukrepov za zagotavljanje njihove samostojnosti, 
socialne in poklicne vključenosti ter sodelovanja v življenju skupnosti.

NASLOV IV 
SOLIDARNOST

Člen 27
Pravica delavcev do obveščenosti in posvetovanja v podjetju

Delavcem ali njihovim predstavnikom se morajo na ustreznih ravneh pravočasno zagotoviti 
informacije in možnost posvetovanja v primerih in pod pogoji, določenimi s pravom Unije ter 
nacionalnimi zakonodajami in običaji.

Člen 28
Pravica do kolektivnih pogajanj in ukrepov

Delavci in delodajalci ali njihove organizacije imajo v skladu s pravom Unije ter nacionalnimi 
zakonodajami in običaji pravico pogajati se in sklepati kolektivne pogodbe na ustreznih ravneh, v 
primeru nasprotja interesov pa do kolektivnih ukrepov za obrambo svojih interesov, vključno s 
stavko.

Člen 29
Pravica dostopa do služb za posredovanje zaposlitev

Vsakdo ima pravico brezplačnega dostopa do služb za posredovanje zaposlitev.

Člen 30
Varstvo v primeru neupravičene odpustitve

Vsak delavec ima pravico do varstva pred neupravičeno odpustitvijo v skladu s pravom Unije ter 
nacionalnimi zakonodajami in običaji.

Člen 31
Pošteni in pravični delovni pogoji

1. Vsak delavec ima pravico do zdravih in varnih delovnih pogojev ter delovnih pogojev, ki 
spoštujejo njegovo dostojanstvo.

2. Vsak delavec ima pravico do omejenega delovnega časa, dnevnega in tedenskega počitka ter 
plačanega letnega dopusta.

Člen 32
Prepoved dela otrok in varstvo mladih pri delu

Delo otrok je prepovedano. Brez poseganja v pravila, ki so za mlade ugodnejša, in razen v primeru 
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omejenih izjem najnižja starost za zaposlitev ne sme biti nižja od starosti ob dokončanju obveznega 
šolanja.

Zaposlenim mladim je treba zagotoviti delovne pogoje, primerne njihovi starosti, in jih zaščititi 
pred gospodarskim izkoriščanjem in kakršnim koli delom, ki bi lahko škodovalo njihovi varnosti, 
zdravju, telesnemu, duševnemu, moralnemu ali socialnemu razvoju ali bi lahko ogrozilo njihovo 
vzgojo.

Člen 33
Družinsko in poklicno življenje

1. Družina uživa pravno, ekonomsko in socialno varstvo.

2. Za uskladitev družinskega in poklicnega življenja ima vsakdo pravico do varstva pred 
odpustitvijo zaradi materinstva ter pravico do plačanega porodniškega in starševskega dopusta ob 
rojstvu ali posvojitvi otroka.

Člen 34
Socialna varnost in socialna pomoč

1. Unija priznava in spoštuje pravico dostopa do dajatev socialne varnosti in socialnih služb, ki 
nudijo varstvo v primerih, kot so materinstvo, bolezen, nesreče pri delu, odvisnost ali starost ter v 
primeru izgube zaposlitve, v skladu s pravili, ki jih določajo pravo Unije ter nacionalne zakonodaje 
in običaji.

2. Vsakdo, ki v Uniji zakonito prebiva in spreminja prebivališče, ima pravico do dajatev 
socialne varnosti in socialnih ugodnosti v skladu s pravom Unije ter nacionalnimi zakonodajami in 
običaji.

3. V boju proti socialni izključenosti in revščini Unija priznava in spoštuje pravico do socialne 
pomoči in pomoči pri pridobitvi stanovanj, ki naj zagotovita dostojno življenje vsem, ki nimajo 
zadostnih sredstev, v skladu s pravili, ki jih določajo pravo Unije ter nacionalne zakonodaje in 
običaji.

Člen 35
Varovanje zdravja

Vsakdo ima pravico do preventivnega zdravstvenega varstva in do zdravniške oskrbe v skladu s 
pogoji, ki jih določajo nacionalne zakonodaje in običaji. Pri opredeljevanju in izvajanju vseh politik 
in dejavnosti Unije se zagotavlja visoka raven varovanja zdravja ljudi.

Člen 36
Dostop do storitev splošnega gospodarskega pomena

Unija priznava in spoštuje dostop do storitev splošnega gospodarskega pomena, ki je v skladu s 
pogodbama določen v nacionalnih zakonodajah in običajih, s čimer pospešuje socialno in 
teritorialno kohezijo Unije.

Člen 37
Varstvo okolja
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V politike Unije je treba vključiti visoko raven varstva in izboljšanje kakovosti okolja, ki se 
zagotavljata v skladu z načelom trajnostnega razvoja.

Člen 38
Varstvo potrošnikov

Politike Unije zagotavljajo visoko raven varstva potrošnikov.

NASLOV V
PRAVICE DRŽAVLJANOV

Člen 39
Pravica voliti in biti voljen na volitvah v Evropski parlament

1. Vsak državljan Unije ima pravico, da v državi članici, v kateri prebiva, pod enakimi pogoji 
kakor državljani te države voli in je voljen na volitvah v Evropski parlament.

2. Člani Evropskega parlamenta se volijo s splošnim, neposrednim, svobodnim in tajnim 
glasovanjem.

Člen 40
Pravica voliti in biti voljen na občinskih volitvah

Vsak državljan Unije ima pravico, da v državi članici, v kateri prebiva, pod enakimi pogoji kakor 
državljani te države voli in je voljen na občinskih volitvah.

Člen 41
Pravica do dobrega upravljanja

1. Vsakdo ima pravico, da institucije, organi, uradi in agencije Unije njegove zadeve 
obravnavajo nepristransko, pravično in v razumnem roku.

2. Ta pravica vključuje predvsem:

(a) pravico vsake osebe, da se izjasni pred sprejetjem kakršnega koli posamičnega ukrepa, ki jo 
prizadene;

(b) pravico vsake osebe do vpogleda v svoj spis ob spoštovanju legitimnih interesov zaupnosti 
ter poklicne in poslovne tajnosti;

(c) obveznost uprave, da svoje odločitve obrazloži.

3. Vsakdo ima pravico, da mu Unija v skladu s splošnimi načeli, ki so skupna pravnim 
ureditvam držav članic, nadomesti kakršno koli škodo, ki so jo povzročile njene institucije ali njeni 
uslužbenci pri opravljanju svojih dolžnosti.

4. Vsakdo se lahko na institucije Unije obrne v enem od jezikov pogodb in mora prejeti 
odgovor v istem jeziku.

Člen 42
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Pravica dostopa do dokumentov

Vsak državljan Unije in vsaka fizična ali pravna oseba s prebivališčem ali statutarnim sedežem v 
eni od držav članic ima pravico dostopa do dokumentov institucij, organov, uradov in agencij Unije, 
ne glede na nosilec dokumenta.

Člen 43

Evropski varuh človekovih pravic

Vsak državljan Unije in vsaka fizična ali pravna oseba s prebivališčem ali statutarnim sedežem v 
eni od držav članic ima pravico, da se obrne na evropskega varuha človekovih pravic glede 
nepravilnosti pri dejavnostih institucij, organov, uradov in agencij Unije, razen glede Sodišča 
Evropske unije pri opravljanju njegove sodne funkcije.

Člen 44
Pravica do peticije

Vsak državljan Unije in vsaka fizična ali pravna oseba s prebivališčem ali statutarnim sedežem v 
eni od držav članic ima pravico nasloviti peticijo na Evropski parlament.

Člen 45
Svoboda gibanja in prebivanja

1. Vsak državljan Unije ima pravico do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic.

2. Svoboda gibanja in prebivanja se lahko v skladu s pogodbama prizna državljanom 
tretjih držav, ki zakonito prebivajo na ozemlju ene od držav članic.

Člen 46
Diplomatska in konzularna zaščita

Vsak državljan Unije ima na ozemlju tretje države, v kateri država članica, katere državljan je, nima 
svojega predstavništva, pravico do zaščite s strani diplomatskih ali konzularnih organov katere koli 
države članice pod enakimi pogoji, kakršni veljajo za državljane te države.

NASLOV VI 
SODNO VARSTVO

Člen 47
Pravica do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča

Vsakdo, ki so mu kršene pravice in svoboščine, zagotovljene s pravom Unije, ima pravico do 
učinkovitega pravnega sredstva pred sodiščem v skladu s pogoji, določenimi v tem členu.

Vsakdo ima pravico, da o njegovi zadevi pravično, javno in v razumnem roku odloča neodvisno, 
nepristransko in z zakonom predhodno ustanovljeno sodišče. Vsakdo ima možnost svetovanja, 
obrambe in zastopanja.

Osebam, ki nimajo zadostnih sredstev, se odobri pravna pomoč, kolikor je ta potrebna za učinkovito 
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zagotovitev dostopa do sodnega varstva.

Člen 48
Domneva nedolžnosti in pravica do obrambe

1. Obdolženec velja za nedolžnega, dokler njegova krivda ni dokazana v skladu z zakonom.

2. Vsakemu obdolžencu je zagotovljena pravica do obrambe.

Člen 49
Načeli zakonitosti in sorazmernosti kaznivih dejanj in kazni

1. Nihče ne sme biti obsojen za dejanje, izvršeno s storitvijo ali opustitvijo, ki v času, ko je 
bilo storjeno, po nacionalnem ali mednarodnem pravu ni bilo določeno kot kaznivo dejanje. Prav 
tako se ne sme izreči strožja kazen od tiste, ki jo je bilo mogoče izreči v času, ko je bilo kaznivo 
dejanje storjeno. Če je bila v času po storitvi dejanja z zakonom predpisana milejša kazen, se 
uporabi ta.

2. Ta člen ne izključuje sojenja in kaznovanja osebe zaradi storitve ali opustitve dejanja, ki je 
bilo v času, ko je bilo storjeno, kaznivo po splošnih načelih, ki jih priznava skupnost narodov.

3. Kazen ne sme biti nesorazmerna s kaznivim dejanjem.

Člen 50
Pravica, da se za isto kaznivo dejanje kazensko ne preganja ali kaznuje dvakrat

Nihče ne sme biti ponovno v kazenskem postopku ali kaznovan zaradi kaznivega dejanja, za katero 
je bil v Uniji v skladu z zakonom s pravnomočno sodbo že oproščen ali obsojen.

NASLOV VII
SPLOŠNE DOLOČBE O RAZLAGI

IN UPORABI LISTINE

Člen 51
Področje uporabe

1. Določbe te listine se uporabljajo za institucije, organe, urade in agencije Unije ob
spoštovanju načela subsidiarnosti, za države članice pa samo, ko izvajajo pravo Unije. Zato 
spoštujejo pravice, upoštevajo načela in spodbujajo njihovo uporabo v skladu s svojimi 
pristojnostmi in ob spoštovanju meja pristojnosti Unije, ki so ji dodeljene v pogodbah.

2. Ta listina ne razširja področja uporabe prava Unije čez pristojnosti Unije niti ne ustvarja 
nikakršnih novih pristojnosti ali nalog Unije in ne spreminja pristojnosti in nalog, opredeljenih v 
pogodbah.

Člen 52
Obseg pravic in načel ter njihova razlaga

1. Kakršno koli omejevanje uresničevanja pravic in svoboščin, ki jih priznava ta listina, mora 
biti predpisano z zakonom in spoštovati bistveno vsebino teh pravic in svoboščin. Ob upoštevanju 
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načela sorazmernosti so omejitve dovoljene samo, če so potrebne in če dejansko ustrezajo ciljem 
splošnega interesa, ki jih priznava Unija, ali če so potrebne zaradi zaščite pravic in svoboščin 
drugih.

2. Pravice, ki jih priznava ta listina in jih urejajo določbe pogodb, se uresničujejo v skladu s 
pogoji in v mejah, opredeljenih v teh pogodbah.

3. Kolikor ta listina vsebuje pravice, ki ustrezajo pravicam, zagotovljenim z Evropsko 
konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, sta vsebina in obseg teh pravic 
enaka kot vsebina in obseg pravic, ki ju določa navedena konvencija. Ta določba ne preprečuje 
širšega varstva po pravu Unije.

4. Kolikor so v tej listini priznane temeljne pravice, kot izhajajo iz skupnih ustavnih tradicij 
držav članic, je treba te pravice razlagati skladno s temi tradicijami.

5. Določbe te listine, v katerih so določena načela, se lahko izvajajo z zakonodajnimi in 
izvedbenimi akti institucij, organov, uradov in agencij Unije ter akti držav članic za izvajanje prava 
Unije v skladu z njihovimi pristojnostmi. Nanje se sme pred sodišči sklicevati samo pri razlagi teh 
aktov in pri odločanju o njihovi zakonitosti.

6. Nacionalne zakonodaje in običaji se morajo v celoti upoštevati v skladu s to listino.

7. Sodišča Unije in držav članic ustrezno upoštevajo pojasnila, pripravljena kot vodilo za 
razlago te listine.

Člen 53
Raven varstva

Nobena določba te listine se ne sme razlagati kot omejevanje ali zoževanje človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, ki jih, na njihovem področju uporabe, priznavajo pravo Unije, mednarodno 
pravo in mednarodni sporazumi, katerih pogodbenica je Unija ali vse države članice, predvsem 
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter ustave držav članic.

Člen 54
Prepoved zlorabe pravic

Nobena določba te listine se ne sme razlagati, kot da podeljuje pravico opravljanja kakršne koli 
dejavnosti ali storitve kakršnega koli dejanja, katerega cilj bi bil odpraviti pravice in svoboščine, 
priznane v tej listini, ali jih omejiti bolj, kakor je predvideno v tej listini."

Zgornje besedilo s potrebnimi prilagoditvami povzema Listino, razglašeno dne 7. decembra 2000, in 
jo bo nadomestilo z dnem začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe.
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Za Evropski parlament

Za Svet Evropske unije

Za Evropsko komisijo
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Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. julija 2007 o sklicu medvladne konference: 
mnenje Evropskega parlamenta (člen 48 Pogodbe EU) (2007/0808(CNS)) – Poročilo Joja 
Leinena

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 48(2) Pogodbe o Evropski uniji, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 
Parlamentom (C6-0206/2007),

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti,

– ob upoštevanju Pogodbe o Ustavi za Evropo, podpisane v Rimu dne 29. oktobra 2004 (v 
nadaljevanju "Ustavna pogodba"),

– ob upoštevanju Listine o temeljnih pravicah Evropske unije, podpisane v Nici dne 7. decembra 
2000,

– ob upoštevanju Laekenske deklaracije z dne 15. decembra 2001 o prihodnosti Unije,

– ob upoštevanju Berlinske izjave z dne 25. marca 2007 ob petdeseti obletnici podpisa rimskih 
pogodb,

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 12. januarja 2005 o Pogodbi o Ustavi za Evropo1 in z dne 
7. junija 2007 o načrtu za postopek sprejemanja ustave Unije2,

– ob upoštevanju resolucije Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 30. maja 2007 o 
načrtu za postopek sprejemanja ustave ter mnenja Odbora regij z dne 6. junija 2007 o ponovni 
sprožitvi postopka za reformo Evropske unije pred Evropskim svetom dne 21. in 22. junija 
2007,

– ob upoštevanju skupnega parlamentarnega srečanja o prihodnosti Evrope, ki je bilo dne 11. in 
12. junija 2007 v Bruslju,

– ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta v Bruslju dne 21. in 22. junija 2007, ki 
določajo pooblastilo za medvladno konferenco,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0279/2007),

ker:

A. sta dve leti razmisleka o prihodnosti Evrope potrdili potrebo po varovanju in izboljšanju vsebine 
novosti v Ustavni pogodbi glede demokracije, učinkovitosti in preglednosti, da se zagotovi 
pravilno delovanje Evropske unije, pa tudi okrepijo pravice državljanov in vloga Unije v svetu;

B. si to stališče delijo nacionalni parlamenti držav članic in Evropski parlament, katerega 
predstavniki so pripravili podlago za te novosti v okviru Konvencije, pristojne za pripravo 

                                               
1 UL C 247 E, 6.10.2005, str. 88.
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0234.
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osnutka Listine o temeljnih pravicah in Evropske konvencije;

C. je Evropski svet iz junija 2007 privolil, da skliče medvladno konferenco s pooblastilom za 
preoblikovanje večjega dela novosti, vsebovanih v Ustavni pogodbi, v dopolnila veljavnih 
pogodb;

D. je to pooblastilo zelo natančno in omogoča tudi, da se medvladna konferenca hitro sporazume o 
spremembah nekaterih novosti iz Ustavne pogodbe, ne da bi se ogrozila njena vsebina;

E. vendar se pooblastilo odreka ambiciji oblikovanja ene same Ustavne pogodbe, ki bi nadomestila 
obstoječe, opušča terminologijo, ki bi državljanom omogočila jasno razumevanje narave aktov 
Unije, ne ohranja niza simbolov, ki bi državljanom olajšali poistovetenje z Evropsko unijo, in 
vključuje večje možnosti zavrnitve na nekaterih področjih, ki so bila težavna za posamezne 
države članice;

F. pooblastilo novih izzivov, s katerimi se sooča Unija od podpisa Ustavne pogodbe, ne obravnava 
zadovoljivo;

G. mora Evropski parlament, kot edina institucija Unije, ki jo državljani neposredno izvolijo, 
zagovarjati splošni interes Evropske unije, da okrepi evropsko strukturo in metode Skupnosti, ki 
so bile več kot 50 let vir miru, stabilnosti in blaginje;

1. pozdravlja prizadevanja, ki jih je nemško predsedstvo Sveta vložilo v dosego soglasja na
Evropskem svetu z dne 21. in 22. junija 2007;

2. je seznanjen s pooblastilom za medvladno konferenco, o katerem se je dogovoril Evropski svet; 
pozdravlja njegovo natančnost in tesen časovni razpored za zaključek medvladne konference ter 
poziva države članice, naj ne odstopajo od dolžnosti, na katere so pristale na Evropskem svetu; 
izraža pozitivno mnenje o sklicu medvladne konference;

3. vendar obžaluje, da to pooblastilo narekuje izgubo določenih pomembnih elementov, ki so bili 
dogovorjeni na medvladni konferenci leta 2004, kakor na primer zamisel o ustavni pogodbi, 
simboli Unije, razumljivo poimenovanje pravnih aktov Unije, jasna izjava o primarnosti prava 
Unije in opredelitev Unije kot Unije državljanov in držav, in pomeni tudi veliko zamudo je pri 
uvajanju drugih;

4. izraža zaskrbljenost nad dejstvom, da pooblastilo določenim državam članicam dovoljuje vedno 
več odstopanj od izvajanja pomembnejših določb v predvidenih pogodbah, ki lahko vodijo do 
oslabitve povezovanja v Uniji;

5. obžaluje, da pooblastilo omogoča različne redakcijske spremembe Ustavne pogodbe, ki dajejo 
vtis nezaupanja v Unijo in njene institucije ter s tem pošiljajo napačen signal za javno mnenje;

6. obžaluje dejstvo, da pojemata evropska naklonjenost in politični pogum predstavnikov držav 
članic, ter izraža zaskrbljenost, ker se uveljavlja obnašanje, ki je v nasprotju z evropskimi 
idejami o solidarnosti in povezovanju;

7. poudarja, da pooblastilo omogoča spremembo poimenovanja pravnih aktov, vendar ne 
zagotavlja kakršne koli znatne spremembe v njihovi strukturi ali hierarhiji, ter izraža svojo 
namero, da bo pozorno spremljal, na kak način bo to vključeno v ustrezne določbe, da bi se 
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zagotovila politična odgovornost in varovale njegove zakonodajne pristojnosti, zlasti kar zadeva 
pregled nad izvedbenimi predpisi;

8. vseeno pozdravlja dejstvo, da pooblastilo ohranja veliko vsebine Ustavne pogodbe, zlasti enotno 
pravno osebo Unije in odpravo stebrne strukture, širjenje glasovanja s kvalificirano večino v 
Svetu, soodločanje med Parlamentom in Svetom, elemente participativne demokracije, pravno 
zavezujoč status Listine o temeljnih pravicah, krepitev povezovanja zunanjega delovanja Unije 
in uravnotežen institucionalni paket;

9. opaža, da vsi pozitivni rezultati pri krepitvi demokratičnih postopkov in pravic državljanov, 
širitvi pristojnosti ter opredeljevanju vrednot in ciljev EU izhajajo izključno iz dela Evropske 
konvencije;

10. pozdravlja dejstvo, da je treba ekonomsko in monetarno unijo v Pogodbi o Evropski uniji 
priznati kot cilj EU

11. pozdravlja dejstvo, da pooblastilo zagotavlja, da se v pogodbe uvedejo nekateri novi elementi,
na primer izrecna navedba podnebnih sprememb in solidarnosti na področju energetike;

12. opominja, da se je EU proglasila, tako pred svojimi državljani kot pred celim svetom, za 
skupnost vrednot, da tvorijo temeljne pravice in svoboščine najgloblje bistvo te skupnosti 
vrednot, da so obširno izražene v Listini o temeljnih pravicah ter da so jih institucije EU in vse 
države članice priznale ob številnih priložnostih; zato meni, da bi zahteva ene ali več držav 
članic po zavrnitvi Listine temeljnih pravic predstavljala velik korak nazaj in povzročila resno 
škodo najglobljemu občutku identitete EU; zaradi navedenega ponavlja nujen poziv vsem 
državam članicam, naj si na vse načine prizadevajo odpraviti to notranjo razklanost in končno le 
doseči soglasje o popolni veljavnosti te listine;

13. poziva medvladno konferenco, naj svoje delo zaključi pred koncem 2007 in tako omogoči, da 
nova pogodba začne pravočasno veljati pred evropskimi volitvami leta 2009;

14. pozdravlja krepitev načinov udeležbe na medvladni konferenci na vseh ravneh, kot je bilo 
dogovorjeno na Evropskem svetu iz junija 2007;

15. si pridržuje pravico medvladni konferenci predstaviti konkretne predloge o posameznih točkah 
pooblastila;

16. se bo pravočasno odzval na vabilo Evropskega sveta k obravnavi vprašanja svoje lastne sestave;

17. poudarja svojo namero, da bo pozorno pregledal izid medvladne konference, da oceni ali so 
reforme, ki so bile dogovorjene med pogajanji, na zadovoljiv način skladne s svojo 
interpretacijo pooblastila;

18. poziva države članice in svoje predstavnike, naj zagotovijo popolno preglednost dela medvladne 
konference, zlasti z objavo vseh dokumentov, ki jih bodo medvladni konferenci predložile za 
razpravo;

19. ponovno potrjuje svojo namero o ohranjanju odprtega dialoga z nacionalnimi parlamenti in 
civilno družbo med postopkom revizije pogodb;
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20. poziva medvladno konferenco, naj zaradi preglednosti zagotovi, da bodo izidi njenega dela 
objavljeni tudi v obliki osnutka prečiščenega besedila pogodb;

21. si pridržuje pravico, da po volitvah leta 2009 predloži nove predloge o nadaljnji ustavni ureditvi 
za Unijo, v skladu s klavzulo o reviziji pogodbe1, saj je Evropska unija skupni projekt, ki se 
nenehno obnavlja;

22. poziva institucije EU, naj podajo posebne predloge za ponovno vključitev državljanov Unije v 
dialog v okviru nadaljevanja postopka sprejemanja ustave;

23. poziva pristojni odbor, naj preuči morebitno spremembo svojega poslovnika tako, da podeli 
zastavi in himni Evropske unije, izbrani v Ustavni pogodbi, pri svojih dejavnostih in v svojih 
prostorih uradni značaj;

24. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo, ki predstavlja njegovo mnenje o sklicu 
medvladne konference, posreduje Svetu, Komisiji, voditeljem držav ali vlad, nacionalnim 
parlamentom držav članic in Evropski centralni banki.

                                               
1 Glej člen IV-443 Ustavne pogodbe.
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Resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. februarja 2008 o Lizbonski pogodbi 
(2007/2286(INI)) – Poročilo Richarda Corbetta in Íñiga Méndeza de Viga

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o 
ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisane dne 13. decembra 2007,

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, kakor 
sta bili spremenjeni z Enotnim evropskim aktom ter Maastrichtsko pogodbo, Amsterdamsko 
pogodbo in Pogodbo iz Nice,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah z dne 12. decembra 20071,

– ob upoštevanju Laekenske deklaracije z dne 15. decembra 2001 o prihodnosti Evropske unije,

– ob upoštevanju Pogodbe o Ustavi za Evropo, podpisane v Rimu dne 29. oktobra 2004,

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 7. junija 2007 o načrtu za postopek sprejemanja ustave 
Evropske unije2 in z dne 11. julija 2007 o sklicu medvladne konference3, 

– ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve ter mnenj Odbora za regionalni razvoj, 
Odbora za zunanje zadeve, Odbora za razvoj, Odbora za mednarodno trgovino, Odbora za 
proračun, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in Odbora za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve (A6-0013/2008),

ker:

A. je bil razvoj Evropske unije v zadnjih 50 letih temelj za vzpostavitev območja miru in 
stabilnosti na celini, ki jo je predhodno opustošila vojna, krepitev demokracije, svobode in 
državljanskih pravic, spodbujanje blaginje, solidarnosti in dobrobiti prek vzpostavitve 
največjega svetovnega enotnega trga s skupnimi pravili o socialnih standardih, varstvu okolja in 
potrošnikov, pravični konkurenci ter z ekonomsko in monetarno unijo, za omogočanje državam 
članicam, da delajo skupaj ter rešujejo vprašanja, ki presegajo državne meje, ter za zagotavljanje 
večje vloge Evrope v svetovnih zadevah,

B. je bilo ugotovljeno, da je treba institucije Unije reformirati in okrepiti, s čimer bi se njeni 
dosežki utrdili in bi se izboljšala zmožnost Unije s 27 ali več članicami, da učinkovito deluje in 
se spopada s skupnimi novimi izzivi ter ima večjo demokratično odgovornost,

C. je ta potreba povzročila zaporedne reforme, ki so od podpisa Maastrichtske pogodbe – ki je 
pomenila spremembo pri evropskem združevanju z vzpostavitvijo ekonomske in monetarne 
unije ter s prehodom s pretežno ekonomske na politično unijo – poskušale vzpostaviti 

                                               
1 UL C 303, 14.12.2007, str. 1.
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0234.
3 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0328.



DV\779820SL.doc 71/353 PE423.766

SL

institucionalno strukturo Unije ter so vodile do podpisa Laekenske deklaracije, ki je prav tako 
omogočila drugačen proces reforme, ki temelji na postopku konvencije in ne več izključno na 
medvladnih konferencah,

D. je Pogodbo o Ustavi za Evropo pripravila konvencija, sestavljena iz dveh predstavnikov 
vsakega nacionalnega parlamenta, 16 poslancev Evropskega parlamenta, dveh predstavnikov 
Komisije in predstavnika iz vsake nacionalne vlade, ki je pripravila osnutek skozi javno 
razpravo, ki je vodil h konsenzu, ki ni bil bistveno spremenjen z medvladno konferenco leta 
2004, medtem ko sledeča Lizbonska pogodba, ki ne sledi nekaterim značilnostim Ustave, izhaja 
iz bolj tradicionalnih medvladnih delovnih metod, čeprav s polnim sodelovanjem treh 
predstavnikov Evropskega parlamenta,

E. je prejšnje prizadevanje za reformo Unije s tem, da bi pogodbe nadomestili z ustavo, podprla 
velika večina izvoljenih predstavnikov evropskih državljanov v Evropskem parlamentu1 in sta 
Ustavo ratificirali dve tretjini držav članic, vendar sta jo zavrnili dve državi (Francija in 
Nizozemska), in je bil po obdobju za razmislek, v katerem je postalo jasno, da ne bo mogoče 
doseči potrebnega soglasja vseh držav članic, ta pristop opuščen, namesto tega pa se je uporabil 
pristop spremembe veljavnih pogodb,

F. sta spremenjena metoda in postopek, kljub ohranitvi številnih praktičnih prilagoditev načrtovane 
institucionalne strukture Unije v novi obliki, pomenila manjše cilje in opustitev več značilnosti 
Ustave, preložitev začetka veljavnosti nekaterih njenih novih mehanizmov in vključitev 
posebnih ukrepov, prilagojenih posameznim državam članicam, v pogodbe,

G. kljub temu soglasje vseh nacionalnih vlad Unije v zvezi s to pogodbo kaže, da se vse izvoljene 
vlade držav članic strinjajo, da je ta kompromis osnova njihovega prihodnjega sodelovanja, 
vsaka država članica pa bo morala pokazati največjo politično zavezanost, da bo pogodba 
ratificirana pred 1. januarjem 2009,

H. je nujno, da vse države članice Lizbonsko pogodbo ratificirajo do konca leta 2008, kar bi 
državljanom omogočilo, da na volitvah leta 2009 glasujejo na podlagi celovitega poznavanja 
novega institucionalnega okvira Unije,

Pozitiven korak za prihodnost Unije 

1. ugotavlja, da Lizbonska pogodba kot celota prispeva k znatnemu izboljšanju obstoječih pogodb, 
kar bo Uniji prineslo večjo demokratično odgovornost in izboljšalo njeno sposobnost odločanja 
(s krepitvijo vlog Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov), okrepilo pravice 
evropskih državljanov v razmerju do Unije in izboljšalo učinkovitost delovanja institucij Unije;

Večja demokratična odgovornost

2. pozdravlja dejstvo, da se bosta demokratična odgovornost in sposobnost odločanja povečali, kar 
bo omogočilo državljanom, da imajo večji nadzor nad dejavnostmi Unije, zlasti zaradi 
naslednjih izboljšav:

                                               
1 S 500 glasovi za, 137 proti in 40 vzdržanimi glasovi (resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. 

januarja 2005 o Pogodbi o Ustavi za Evropo – poročilo Corbett/Méndez de Vigo), UL C 247 E, 
6.10.2005, str. 88).
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(a) sprejetje celotne zakonodaje Evropske unije bo potekalo pod parlamentarnim nadzorom, ki 
ne obstaja v nobeni drugi nadnacionalni ali mednarodni strukturi:

–z nekaterimi izjemami bo celotna zakonodaja Evropske unije predmet dvojne potrditve s 
strani Sveta (sestavljenega iz nacionalnih ministrov, odgovornih nacionalnim 
parlamentom) in Evropskega parlamenta (sestavljenega iz neposredno izvoljenih 
poslancev) pod enakimi pogoji;

–predhodni pregled celotne zakonodaje Unije v nacionalnih parlamentih bo okrepljen, saj 
bodo parlamenti vse evropske zakonodajne predloge prejemali pravočasno, da bodo o 
njih razpravljali s svojimi ministri, preden bo Svet sprejel stališče, dobili pa bodo tudi 
pravico, da zahtevajo ponovno preučitev predloga, če bodo menili, da ta ne spoštuje 
načela subsidiarnosti;

(b) predsednik Komisije bo izvoljen v Evropskem parlamentu na predlog Evropskega sveta, ob 
upoštevanju rezultata volitev v Evropski parlament;

(c) visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko bosta imenovala 
Evropski svet in predsednik Komisije, kot član Komisije pa mora biti potrjen v Parlamentu 
kot vsak drug komisar: kot podpredsednik Komisije se bo moral visoki predstavnik pri 
imenovanju in izvajanju svojega mandata podrediti pravilom kot vsak drug komisar;

(d) uveden je nov, enostavnejši in bolj demokratičen proračunski postopek z eno obravnavo: 
razlikovanje med obveznimi in neobveznimi izdatki je odpravljeno, s čimer se zagotovi 
polna enakopravnost med Parlamentom in Svetom, kar zadeva odobritev celotnega letnega 
proračuna, pri čemer ima Parlament tudi pravico do soglasja k pravno zavezujočemu 
večletnemu finančnemu okviru;

(e) demokratični nadzor v zvezi z zakonodajnimi pristojnostmi, prenesenimi na Komisijo, se bo 
okrepil z novim sistemom nadzora, v skladu s katerim lahko Evropski parlament ali Svet 
prekliče odločitve Komisije ali odvzame pooblastila;

(f) soglasje Evropskega parlamenta bo potrebno za odobritev širokega spektra mednarodnih 
sporazumov, ki jih podpiše Unija, vključno s tistimi, ki zadevajo področja, ki so predmet 
rednega notranjega zakonodajnega postopka v Uniji;

(g) seje Sveta, na katerih se bo razpravljalo ali glasovalo o osnutkih zakonodajnih aktov, bodo 
odprte za javnost, kar bo omogočilo državljankam in državljanom, da vidijo, kako njihove 
vlade delujejo v Svetu;

(h) agencije, predvsem Europol in Eurojust, bodo predmet večjega parlamentarnega nadzora;

(i) Odbor regij bo lahko vložil tožbo pri Sodišču Evropske unije, mandat njegovih članov se bo 
podaljšal na pet let in njegovi odnosi z Evropskim parlamentom bodo jasneje opredeljeni;

(j) postopek revizije pogodb bo v prihodnje bolj odprt in demokratičen, saj bo tudi Evropski 
parlament lahko predložil predloge sprememb, vsako predlagano spremembo pa bo morala 
pregledati konvencija, v kateri bodo predstavniki nacionalnih parlamentov in Evropskega 
parlamenta, razen če bo Parlament soglašal, da to ni potrebno, medtem ko se uvajajo novi 
poenostavljeni postopki sprememb za spreminjanje nekaterih določb Pogodbe na podlagi 
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soglasne odločitve, z odobritvijo nacionalnih parlamentov;

Potrditev vrednot, krepitev pravic državljanov, večja jasnost

3. pozdravlja dejstvo, da se bodo pravice državljanov okrepile zaradi naslednjih izboljšav:

(a) Listina Evropske unije o temeljnih pravic, ki določa vse državljanske, politične, gospodarske 
in socialne pravice, bo postala pravno zavezujoča; državljanom Unije bo dala pravno varnost 
ter zagotovila, da bodo morale biti vse določbe prava EU in vsi ukrepi, ki jih bodo sprejele 
institucije EU ali ki bodo temeljili na pravu EU, v skladu s temi standardi, pri čemer bodo 
morali spoštovati načelo subsidiarnosti;

(b) Unija mora zaprositi za podpis Evropske konvencije o človekovih pravicah, kar pomeni, da 
bo zanjo veljal enak zunanji nadzor v zvezi z obveznostjo spoštovanja pravic državljanov 
kot za njene države članice;

(c) nove določbe bodo olajšale sodelovanje državljanov in predstavniških združenj civilne 
družbe v razpravah Unije, saj so le-ti pomembno prispevali k pripravi te pogodbe; spodbujal 
se bo dialog s socialnimi partnerji, cerkvami, verskimi skupnostmi in laičnimi 
organizacijami;

(d) uvedba pobude evropskih državljanov bo državljanom omogočila, da podajo predloge v 
zvezi z zadevami, za katere menijo, da je potreben pravni akt Unije za izvajanje pogodb;

(e) sodno varstvo državljanov bo okrepljeno, ker bodo pristojnosti Sodišča razširjene na zadeve, 
povezane s svobodo, varnostjo in pravico, ter na akte Evropskega sveta, Evropske centralne 
banke in agencij Unije, hkrati pa se bo zagotovilo olajšanje dostopa fizičnih in pravnih oseb 
do sodnih postopkov Sodišča;

4. pozdravlja dejstvo, da ta pogodba na jasnejši in preglednejši način določa vrednote, ki so skupne 
vsem državam članicam in na katerih Unija temelji, kakor tudi cilje Unije ter načela, ki urejajo 
njene dejavnosti in odnose z državami članicami:

(a) vzpostavi se jasna opredelitev pristojnosti Unije v razmerju do držav članic v skladu z 
načelom, da vse pristojnosti, ki s Pogodbo niso dodeljene Uniji, ostanejo v pristojnosti držav 
članic;

(b) večji poudarek je na politikah, ki koristijo državljanom: sprejete so nove splošne določbe v 
zvezi z spodbujanjem visoke ravni zaposlenosti, jamstvom ustrezne socialne varnosti, bojem 
proti družbeni izključenosti, visoko ravnjo izobrazbe, usposabljanja in zdravja, odpravo vseh 
oblik diskriminacije in spodbujanjem enakopravnosti med moškimi in ženskami; nove 
določbe spodbujajo trajnostni razvoj in zaščito okolja, vključno z bojem proti podnebnim 
spremembam in spoštovanjem storitev v splošnem interesu; ekonomska, socialna in 
teritorialna kohezija so ponovno potrjene kot cilji Unije;

(c) nejasnosti v zvezi z "Evropsko skupnostjo" in "Evropsko unijo" bo konec, saj bo Evropska 
unija postala ena sama pravna oseba in struktura;

(d) solidarnostna klavzula med državami članicami državljanom zagotavlja prejem pomoči iz 
vseh delov Unije v primeru terorističnih napadov, naravnih nesreč ali nesreč, ki jih povzroči 
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človek;

(e) potrjuje specifičnost institucionalne organiziranosti Unije, ki ji države članice zaupajo 
nekatere od svojih pristojnosti, za katere menijo, da bi se bolje uveljavile prek skupnih 
mehanizmov, obenem pa v izogib kakršnim koli dvomom daje zadostna zagotovila, da Unija 
ne bo postala centralizirana vsemogočna naddržava, kot so:

–obveznost, da se spoštuje nacionalno identiteto držav članic, ki je neločljivo povezana z 
njihovimi temeljnimi političnimi in ustavnimi strukturami, vključno z regionalno in 
lokalno samoupravo, in njihove temeljne državne funkcije, zlasti zagotavljanje 
ozemeljske celovitosti, vzdrževanje javnega reda in miru ter varovanje nacionalne 
varnosti;

–načela prenosa pristojnosti (pri čemer ima Unija samo tiste pristojnosti, ki so jih nanjo 
prenesle države članice), subsidiarnosti in sorazmernosti;

–sodelovanje držav članic pri sistemu odločanja Unije in pri potrditvi kakršnih koli 
sprememb tega sistema;

–priznanje pravice vsake države članice, da izstopi iz Unije, če to želi;

Večja učinkovitost

5. pozdravlja dejstvo, da bo nova pogodba okrepila zmogljivost institucij Unije, da svoje naloge 
izvedejo učinkoviteje, zlasti zaradi naslednjega:

(a) število področij, na katerih vlade na zasedanjih v Svetu odločajo s kvalificirano večino in ne 
soglasno, se bo bistveno povečalo, kar bo Uniji s 27 državami članicami omogočilo, da 
deluje na več področjih, ne da bi bile njene odločitve omejene z vetom;

(b) nov sistem glasovanja z dvojno večino bo olajšal sprejemanje odločitev v Svetu; 

(c) Evropski svet bo postal polnopravna institucija Evropske unije in njegovo šestmesečno 
predsedovanje po načelu rotacije bo nadomestil predsednik, ki ga bodo člani Sveta izvolili 
za obdobje dveh let in pol, kar bo omogočilo večjo skladnost pri pripravi in neprekinjenost 
njegovega dela;

(d) število članov Komisije se bo od leta 2014 zmanjšalo na dve tretjini števila držav članic, s 
čimer se bo povečala sposobnost ukrepanja Komisije in bo še jasneje, da člani Komisije 
zastopajo evropski interes in ne interesa svojih držav, sistem rotacije pa bo še naprej 
zagotavljal enakovredno sodelovanje vseh držav članic;

(e) prepoznavnost in vloga Unije kot akterja na svetovnem prizorišču se bo bistveno okrepila:

–dve mesti, ki povzročata podvajanje in zmedo – visoki predstavnik Evropske unije za 
zunanjo politiko in komisar za zunanje odnose – bosta združeni v eno, in sicer 
podpredsednika Komisije/visokega predstavnika za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, ki bo predsedoval Svetu za zunanje zadeve ter zastopal Unijo v zadevah, v 
katerih ima ta izdelano skupno stališče, s čimer bo zunanje politično delovanje Unije 
postalo skladnejše;
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–vzpostavljena bo enotna služba za zunanjepolitično delovanje, ki bo sestavljena iz 
uradnikov Komisije in Sveta ter nacionalnih diplomatskih služb in ki jo lahko ustanovi 
Svet le s soglasjem Komisije in po posvetovanju s Parlamentom; to zunanjo službo bo 
vodil podpredsednik Komisije/visoki predstavnik, vezana bi morala biti na Komisijo,
njen namen pa je omogočiti večjo skladnost pri razvoju in izvajanju zunanje politike 
Unije;

–zmožnost Unije, da razvije skupne strukture na področju varnostne in obrambne politike, 
se bo okrepila, med drugim z vstavitvijo klavzule, ki predvideva vzajemno pomoč in 
podporo v primeru oboroženega napada, kar bo povečalo občutek varnosti državljanov, 
hkrati pa bo zagotovljena prožnost, potrebna za upoštevanje različnih pristopov držav 
članic v zvezi s temi vprašanji;

(f) razlika med zakonodajnimi in izvršilnimi instrumenti bo pojasnjena, nova opredelitev 
izvedbenih predpisov pa bo omogočila poenostavitev in racionalizacijo zakonodaje Unije;

(g) stebrna struktura bo opuščena, kar bo omogočilo enotno delovanje na različnih področjih 
dejavnosti Unije s poenostavljenimi mehanizmi in instrumenti, čeprav posebna narava 
zunanje in varnostne politike zahteva posebne postopke na teh področjih;

(h) dejavnosti na področju svobode, varnosti in pravice bodo ambicioznejše ter bodo potekale 
na podlagi učinkovitejših postopkov in ne več z uporabo ločenih medvladnih instrumentov 
in postopkov ter bodo predmet sodne presoje, kar obeta opazen napredek v zvezi s 
pravosodnimi in varnostnimi vprašanji ter vprašanji priseljevanja;

(i) cilji Unije in njene pristojnosti na področju podnebnih sprememb, pravic otrok, evropske 
sosedske politike, človekoljubne pomoči, energije (vključno s sklicevanjem v Pogodbi na 
solidarnost med državami članicami na tem področju), vesolja, raziskav, turizma, športa, 
javnega zdravstva in civilne zaščite bodo jasneje opredeljeni; skupna trgovinska politika je 
priznana kot področje, ki je v izključni pristojnosti Unije;

(j) pri številnih drugih zadevah bo uporaba uspešnejših metod sprejemanja odločitev postala 
možna takrat, ko se bo pokazala skupna politična volja v zvezi s tem;

(k) ko vse države članice ne bodo pripravljene ali sposobne istočasno sodelovati pri določenih 
politikah, bo več možnosti za prožnejše ureditve;

Skrbi

6. se zaveda vsesplošnega obžalovanja, da je bilo treba po rezultatih referendumov v Franciji in na 
Nizozemskem za zagotovitev novega sporazuma med 27 državami članicami:

– opustiti ustavni pristop in nekatere od njegovih značilnosti, kot so ideja, da Unija temelji na 
volji državljanov in njenih držav članic, enotno in strukturirano besedilo, jasnejša 
terminologija za določitev zakonodajnih instrumentov, določitev zastave in himne v 
Pogodbi ter uporaba termina "zunanji minister" namesto "visoki predstavnik";

– preložiti izvajanje pomembnih elementov nove pogodbe, kot je začetek veljavnosti novega 
volilnega sistema v Svetu (ki ga spremljajo posebne določbe za preložitev glasovanja, znane 
kot "kompromis iz Ioannine"), in običajnemu zakonodajnemu postopku na nekaterih 
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področjih pristojnosti dodati omejevalne mehanizme, kot so "zasilne zavore";

– v Pogodbo vključiti ukrepe, ki so specifični za posamezne države članice, kot je razširitev 
možnosti sodelovanja ("opt-in") na področje policijskega sodelovanja in sodelovanja v 
kazenskih zadevah za dve državi članici, protokol, ki omejuje vpliv Listine na notranje 
pravo dveh držav članic, ter dodatni parlamentarni sedež, ki je bil dodeljen Italiji ob 
odstopanju od načela padajoče sorazmernosti; 

– spremeniti besedilo več delov Pogodbe ali priloženih protokolov in deklaracij, ki imajo 
neupravičeno negativen prizvok, ki daje občutek nezaupanja v Unijo in njene institucije ter s 
tem javnosti pošilja napačno sporočilo;

Sklepne ugotovitve

7. potrjuje to pogodbo in poudarja pomembnost dejstva, da jo vse države članice Unije ratificirajo 
pravočasno, da bo lahko začela veljati dne 1. januarja 2009;

8. meni, da bo Lizbonska pogodba zagotovila trden okvir, ki bo omogočil prihodnji nadaljnji 
razvoj Unije;

9. se zaveda, da je spremenjena pogodba neizogibno manj jasna in berljiva kot kodificirana 
pogodba; zato poziva k takojšnji objavi prečiščenih besedil pogodb, kakor so bile revidirane z 
Lizbonsko pogodbo, kar bi državljanom zagotovilo jasnejše temeljno besedilo Unije;

10. ponavlja svojo zahtevo, da si morajo institucije EU in nacionalni organi v skladu z načelom 
lojalnega sodelovanja prizadevati po najboljših močeh, da se evropske državljane jasno in 
nepristransko seznani z vsebino te pogodbe;

11. naroči pristojnemu odboru, da pripravi potrebne spremembe Poslovnika Parlamenta in oceni 
potrebe po nadaljnjih izvedbenih ukrepih;

o

o o

12. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo in poročilo Odbora za ustavne zadeve posreduje 
nacionalnim parlamentom držav članic, Svetu, Komisiji in nekdanjim članom Konvencije o 
prihodnosti Evrope, ter zagotovi, da parlamentarne službe, vključno z informacijskimi 
pisarnami, nudijo obširne informacije o mnenju Parlamenta o tej pogodbi.
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Poročilo o novi vlogi in pristojnostih Parlamenta pri izvajanju lizbonske pogodbe (2008/2063 
(INI)) – Poročilo Joja Leinena

Evropski parlament,

– ob upoštevanju 13. decembra 2007 podpisane lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o 
Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti,

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, kakor 
sta bili spremenjeni z Enotnim evropskim aktom ter maastrichtsko pogodbo, amsterdamsko 
pogodbo in pogodbo iz Nice,

– ob upoštevanju Listine o temeljnih pravicah z dne 12. decembra 20071,

– ob upoštevanju laekenske deklaracije z dne 15. decembra 2001 o prihodnosti Evropske unije2,

– ob upoštevanju pogodbe o ustavi za Evropo, podpisane 29. oktobra 2004 v Rimu,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. junija 2007 o časovnem načrtu za ustavni proces v 
Uniji3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. julija 2007 o sklicu medvladne konference4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. februarja 2008 o lizbonski pogodbi5,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve in mnenj Odbora za zunanje zadeve, Odbora 
za razvoj, Odbora za mednarodno trgovino, Odbora za proračunski nadzor, Odbora za 
ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za okolje, 
javno zdravje in varnost hrane, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za notranji 
trg in varstvo potrošnikov, Odbora za promet in turizem, Odbora za regionalni razvoj, Odbora 
za kmetijstvo in razvoj podeželja, Odbora za ribištvo, Odbora za kulturo in izobraževanje, 
Odbora za pravne zadeve, Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, 
Odbora za pravice žensk in enakost spolov in Odbora za peticije (A6-0145/2009),

1. Nove politike

1.1. Novi cilji in horizontalne klavzule

1. izraža zadovoljstvo nad zavezujočim značajem, ki ga s pogodbo dobi Listina o temeljnih 
                                               
1 Listina Evropske unije o temeljnih pravicah z dne 7. decembra 2000, razglašena 12. decembra 2007 v 

Strasbourgu.
2 Evropski svet v Laeknu, laekenska deklaracija o prihodnosti Evropske unije, SN 273/01, 15. 12. 2001.
3 UL C 125 E, 22.5.2008, str. 215.
4 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0328.
5 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0055.
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pravicah, in pozdravlja priznavanje v njej zapisanih pravic, svoboščin in načel za vse državljane 
in prebivalce EU; poudarja, da bo Parlament odločno bdel nad polnim spoštovanjem določb 
listine;

2. izraža zadovoljstvo nad krepitvijo predstavniške in participativne demokracije, ki se med 
drugim kaže s t.i. „državljansko pobudo“ (člen 11 pogodbe o EU, kakor je bila spremenjena z 
lizbonsko pogodbo (PEU)), s katero lahko milijon državljanov iz več držav članic Komisijo 
pozove, naj pripravi predlog novega zakonodajnega akta;

3. izraža zadovoljstvo nad tem, da je varovanje okolja dobilo pomembno mesto v vseh politikah 
EU in da člen 191 Pogodbe o delovanju Evropske unije, kakor je bila spremenjena z lizbonsko 
pogodbo (PDEU), izrecno navaja boj proti podnebnim spremembam na mednarodni ravni; 
poudarja, da bi moral Evropski parlament tudi v prihodnje izvajati pritisk na Evropsko unijo, da 
bi ta prevzela vodilno vlogo v vseh politikah za boj proti podnebnim spremembam in segrevanju 
ozračja;

4. izraža zadovoljstvo nad tem, da Pogodba o delovanju Evropske unije povezuje izgradnjo 
območja svobode, varnosti in pravice z zaščito temeljnih pravic in pravnega reda Evropske unije 
ter njenih držav članic (člen 67 PDEU);

5. še zlasti opozarja na prizadevanje za „visoko konkurenčno socialno tržno gospodarstvo, 
usmerjeno v polno zaposlenost in socialni napredek, ter za visoko raven varstva in izboljšanje 
kakovosti okolja“ (člen 3(3) PEU), kar pomeni, da se vzpostavitev notranjega trga navezuje na 
druge zastavljene cilje;

6. izraža veliko zadovoljstvo nad tem, da je enakost žensk in moških v Pogodbi zapisana kot ena 
izmed vrednot Unije (člen 2 PEU) in njenih ciljev (člen 3(3) PEU);

7. izraža zadovoljstvo nad tem, da člen 208(1) PDEU določa, da se „politika razvojnega 
sodelovanja Unije in politike razvojnega sodelovanja držav članic [...] med seboj dopolnjujejo 
in krepijo“, v nasprotju s sedanjim členom 177(1) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki 
se glasi: „Politika Skupnosti na področju razvojnega sodelovanja, ki dopolnjuje politike držav 
članic“; opozarja na večjo odgovornost Parlamenta, saj bo imela Unija večjo vlogo pri sprožanju 
političnih pobud, kar bi moralo voditi v boljše usklajevanje na področju donatorstva in delitve 
dela ter v učinkovitejšo pomoč za „zmanjšanje in dolgoročno izkoreninjenje revščine“ v okviru 
razvojnih ciljev tisočletja;

8. meni, da vključitev ozemeljske kohezije med cilje Unije (člen 3 PEU) dopolnjuje cilje 
gospodarske in socialne kohezije ter da se bo z določitvijo pravne osnove za ti dve področji 
povečala pristojnost Parlamenta pri ocenjevanju ozemeljskega vpliva ključnih politik EU; izraža 
zadovoljstvo nad tem, da člena 349 in 355 PDEU potrjujeta posebni status najbolj oddaljenih 
regij;

9. izraža zadovoljstvo nad tem, da so uvedene horizontalne določbe o visoki stopnji zaposlenosti, 
socialnega varstva, usposabljanja in varovanja zdravja ljudi, preprečevanju diskriminacije in 
varovanju okolja kot splošnih načel pri sprejemanju političnih odločitev Evropske unije (členi 9, 
10 in 11 PDEU);

10. pozdravlja tudi dejstvo, da je bilo varstvo potrošnikov okrepljeno do te mere, da bo vključeno v 
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določanje in izvajanje drugih politik Unije, saj je ta medsektorska naloga s členom 12 PDEU 
zdaj postavljena na precej pomembnejše mesto;

11. izraža zadovoljstvo nad tem, da člen 122 PDEU izrecno omenja solidarnost med državami 
članicami, na osnovi katere Svet lahko odloči o ustreznih ukrepih, če nastopijo hude težave pri 
oskrbi z nekaterimi izdelki, zlasti na področju energetike;

12. izraža zadovoljstvo nad tem, da člen 214 PDEU priznava človekoljubno pomoč kot samostojno 
politiko Unije; meni, da del pet v naslovu III, poglavju 1 (Razvojno sodelovanje) in poglavju 3 
(Humanitarna pomoč) PDEU, zagotavlja jasno pravno podlago za razvojno in humanitarno 
pomoč, za katero se uporablja redni zakonodajni postopek;

13. izraža tudi zadovoljstvo nad tem, da se krepijo pooblastila Evropske unije na področju civilne 
zaščite, saj bo Unija lahko zagotovila takojšnjo pomoč in podporo ob nesrečah v tretjih državah 
(člen 214 PDEU);

1.2. Nove pravne podlage

14. poudarja, da širitev zunanjega delovanja Unije v skladu z lizbonsko pogodbo, vključno z 
določbo o novih pravnih podlagah in instrumentih s področja zunanje politike (zunanje 
delovanje in skupna zunanja in varnostna politika (SZVP)/skupna varnostna in obrambna 
politika), zahteva novo medinstitucionalno ravnotežje, ki bi jamčilo za ustrezen demokratični 
nadzor prek Evropskega parlamenta;

15. izraža zadovoljstvo nad tem, da je energiji zdaj posvečen poseben naslov XXI tretjega dela 
Pogodbe o delovanju Evropske unije in da s tem to področje dobiva svojo pravno podlago (člen 
194 PDEU); ugotavlja pa, da bo redni zakonodajni postopek sicer splošno pravilo, vendar bodo 
odločitve o uporabi različnih virov energije še naprej v pristojnosti držav članic in se bodo 
davčni ukrepi na tem področju še naprej sprejemali le po posvetovanju z Evropskim 
parlamentom;

16. pozitivno sprejema skupne vrednote Unije v zvezi s storitvami splošnega gospodarskega 
pomena in izraža zadovoljstvo nad pravno podlago, ki omogoča opredelitev načel in pogojev za 
zagotavljanje storitev splošnega gospodarskega pomena z rednim zakonodajnim postopkom 
(člen 14 PDEU in protokol št. 26 o storitvah splošnega pomena);

17. meni, da spremembe, ki jih uvaja lizbonska pogodba na področju skupne trgovinske politike 
(člena 206 in 207 PDEU), splošno gledano prispevajo k utrditvi demokratične legitimnosti in 
učinkovitosti Unije, zlasti z rednim zakonodajnim postopkom in zahtevo, da morajo vsi 
sporazumi pridobiti odobritev Parlamenta; ugotavlja, da bodo vse zadeve, ki sodijo v skupno 
trgovinsko politiko, prešle pod izključno pristojnost Unije, kar pomeni, da ne bo več mešanih 
trgovinskih sporazumov, ki bi jih sklepale tako Komisija kot države članice;

18. izraža zadovoljstvo nad določbo o evropski vesoljski politiki (člen 189 PDEU) in pozdravlja 
priložnost, ki je dana Parlamentu in Svetu, da po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta 
potrebne ukrepe za evropski program o vesolju; vendar meni, da besedilo iz tega člena, ki se 
glasi: „pri čemer je izključeno kakršno koli usklajevanje zakonov in drugih predpisov držav 
članic,“ lahko pripelje do težav pri uveljavljanju skupne evropske vesoljske politike;
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19. poudarja, da lizbonska pogodba vsebuje novo pravno podlago, ki uvaja postopek soodločanja v 
zvezi z varstvom pravic intelektualne lastnine (člen 118 PDEU);

20. izraža zadovoljstvo nad tem, da se bo območje delovanja Evropske unije v mladinski politiki 
razširilo in se bo spodbudilo sodelovanje mladih v demokratičnem življenju v Evropi (člen 165 
PDEU);

21. izraža zadovoljstvo nad novo pravno podlago v členu 298 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
v skladu s katero „institucije, organe, urade in agencije Unije pri izvajanju njihovih nalog 
podpira odprta, učinkovita in neodvisna evropska uprava“, saj je to podlaga za pravno ureditev 
upravnega postopka Unije;

22. izraža zadovoljstvo nad krepitvijo pravne podlage za sprejetje ukrepov Evropske unije na 
področju preprečevanja goljufij, ki škodujejo finančnim interesom Unije (člen 325 PDEU); 
poudarja, da z lizbonsko pogodbo ni več določbe, ki je v sedanjem členu 280 Pogodbe ES in v 
skladu s katero „ti ukrepi ne zadevajo uporabe nacionalnega kazenskega prava ali pravosodja v 
državah članicah“;

23. poudarja, da nove določbe v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v civilnih in kazenskih zadevah 
pomenijo pravno podlago za sprejetje ukrepov, s katerimi naj bi se zagotovila pomoč pri
usposabljanju sodnikov in sodnega osebja (člena 81 in 82 PDEU);

24. poudarja, da je z lizbonsko pogodbo dana podlaga za ustanovitev evropskega javnega tožilstva 
za boj proti kršitvam, ki vplivajo na finančne interese Unije (člen 86 PDEU);

25. izraža zadovoljstvo nad tem, da lizbonska pogodba med notranje in zunanje cilje Evropske unije 
uvaja zavezujoče določbe za zaščito pravic otrok (člen 3(3)(2) in 3(5) PEU);

26. izraža zadovoljstvo nad tem, da je turizmu v lizbonski pogodbi namenjen poseben naslov 
(člen 195 PDEU), ki določa, da Unija na tem področju dopolnjuje delovanje držav članic; 
pozdravlja tudi določbo, da se bo za sprejemanje zakonodajnih predlogov iz tega naslova 
uporabljal redni zakonodajni postopek;

27. izraža zadovoljstvo nad tem, da je z lizbonsko pogodbo šport vključen med področja, za katera 
je določena pravna podlaga (člen 165 PDEU); zlasti poudarja, da lahko Unija končno sprejema 
ukrepe za razvoj športa in njegove evropske razsežnosti ter da pri uresničevanju drugih 
evropskih politik lahko ustrezno upošteva posebno naravo športa;

2. Nova pooblastila Parlamenta

2.1. Nova pooblastila na področju soodločanja

28. izraža zadovoljstvo nad tem, da se bo z lizbonsko pogodbo bistveno povečala demokratična 
legitimnost Evropske unije, saj se bodo razširila pooblastila Parlamenta pri sprejemanju 
odločitev s postopkom soodločanja;

29. izraža zadovoljstvo nad tem, da je v Pogodbo o delovanju Evropske unije (členi 67 do 89) v 
celoti vključeno območje svobode, varnosti in pravice, s čimer je formalno konec tretjega 
stebra; izraža zadovoljstvo nad tem, da se bo večino odločitev s področja civilnega prava, azila, 
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priseljevanja, vizumske politike ter pravosodnega in policijskega sodelovanja v kazenskih 
zadevah sprejemalo po rednem zakonodajnem postopku;

30. meni, da uvedba rednega zakonodajnega postopka na področju skupne kmetijske politike (SKP) 
povečuje demokratično odgovornost Evropske unije, saj bo imel Evropski parlament enako 
sozakonodajno vlogo kot Svet; poudarja, da se bo postopek soodločanja uporabljal za vso 
zakonodajo s področja kmetijstva (v skladu s členom 43(2) PDEU) in da bo to zlasti veljalo za 
štiri glavne horizontalne pravne predpise s področja kmetijstva (enotna skupna ureditev trga, 
uredba o neposrednih plačilih, uredba o razvoju podeželja in financiranje SKP); opozarja še, da 
se bo člen 43(2) PDEU uporabljal tudi za zakonodajo o kakovosti, ekološkem kmetovanju in 
spodbujanju;

31. poudarja, da morajo biti vse pristojnosti Sveta, po katerih ta lahko sprejme ukrepe v skladu s 
členom 43(3) PDEU, pogojene s predhodnim sprejetjem zakonodajnega akta po rednem 
zakonodajnem postopku v skladu s členom 43(2) PDEU, ki predpisuje pogoje in omejitve za 
pristojnosti Sveta; meni, da člen 43(3) PDEU ne ponuja nobene pravne podlage ali neodvisne 
pristojnosti, ki bi dopuščala sprejetje ali spremembe katerega koli trenutno veljavnega akta 
Sveta na področju SKP; poziva Svet, naj ne sprejema ukrepov po členu 43(3) PDEU brez 
predhodnega posvetovanja s Parlamentom;

32. ugotavlja, da lizbonska pogodba uvaja daljnosežne spremembe v sistem odločanja v okviru 
skupne ribiške politike (SRP), povečala pa bo tudi njeno demokratično odgovornost; izraža 
zadovoljstvo nad tem, da bosta Parlament in Svet z rednim zakonodajnim postopkom 
sprejemala predpise, potrebne za doseganje ciljev SRP (člen 43(2) PDEU); v zvezi s tem meni, 
da bi morala biti predmet rednega zakonodajnega postopka vsa druga vprašanja, ki so formalno 
vključena v letno uredbo razen določitve ribolovnih možnosti in razdelitve kvot, denimo 
vprašanja v zvezi s tehničnimi ukrepi ali ribolovnim naporom, pa tudi vključitev sporazumov, 
sprejetih v okviru regionalnih organizacij za upravljanje ribištva, ker imajo ta vprašanja svojo 
pravno podlago;

33. izraža zadovoljstvo nad tem, da se bo redni zakonodajni postopek uporabljal za sprejemanje 
podrobnih pravil za postopek večstranskega nadzora (člen 121(6) PDEU), kar bi moralo voditi v 
boljše gospodarsko usklajevanje;

34. meni, da je odgovornost Evropske centralne banke (ECB), da poroča o svojih ukrepih 
monetarne politike, še večja, saj je ECB priznana kot institucija Evropske unije; izraža 
zadovoljstvo nad tem, da bo zdaj po posvetovanju s Parlamentom v skladu s členom 40.2 statuta 
Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) in ECB možno spremeniti več določb iz statuta 
ESCB in ECB; potrjuje, da to ne pomeni poseganja v neodvisnost ECB na področju monetarne 
politike ali prednostne naloge, ki so določene v pogodbi;

35. meni, da člen 182 PDEU prinaša napredek, ker bo za večletni okvirni program in vzpostavitev 
evropskega raziskovalnega prostora iz tega člena uporabljen redni zakonodajni postopek; vendar 
ugotavlja, da se bodo posebni programi, omenjeni v tem členu, sprejemali po posebnem 
zakonodajnem postopku, ki zahteva zgolj posvetovanje z Evropskim parlamentom (člen 182(4) 
PDEU);

36. izraža zadovoljstvo nad tem, da lizbonska pogodba glede izvajanja strukturnih skladov Evropski 
parlament obravnava enako kot Svet, saj zdaj veljavni postopek privolitve nadomešča z rednim 
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zakonodajnim postopkom; meni, da bo to še zlasti pomembno pri strukturnih skladih po letu 
2013, ker se bosta povečali preglednost in odgovornost teh skladov do državljanov;

37. ugotavlja, da se bo zakonodaja, ki prepoveduje diskriminacijo na podlagi spola, rase ali 
narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, obravnavala s 
posebnim zakonodajnim postopkom in bo zanjo potrebna odobritev Parlamenta (člen 19 
PDEU);

38. izraža zadovoljstvo nad tem, da se bodo po rednem zakonodajnem postopku sprejemali ukrepi 
za boj proti trgovini z ljudmi, zlasti z ženskami in otroki, in proti spolni zlorabi (člen 79( 2), in 
člen 83(1) PDEU);

39. izraža zadovoljstvo nad razširitvijo sprejemanja odločitev s kvalificirano večino na področje 
izobraževanja in športa (člen 165(4) PDEU);

40. izraža zadovoljstvo nad tem, da bo od zdaj naprej za kadrovske predpise za uradnike Evropske 
unije veljal postopek soodločanja (člen 336 PDEU), kar pomeni, da bo pri spreminjanju 
kadrovskih predpisov Parlament imel enako zakonodajno vlogo kot Svet;

2.2. Nova proračunska pooblastila

41. ugotavlja, da lizbonska pogodba prinaša daljnosežne spremembe na področju financ Unije, 
zlasti zadevajoč medinstitucionalne odnose in postopke sprejemanja odločitev;

42. poudarja, da se morata Svet in Parlament v okviru lastnih virov sporazumeti o načrtovanju 
odhodkov, ki postaja pravno zavezujoče (člen 312 PDEU); izraža zadovoljstvo nad tem, da 
bosta proračun kot celoto skupaj sprejemala Parlament in Svet v skladu z večletnim finančnim 
okvirom; izraža zadovoljstvo nad odpravo razlikovanja med obveznimi in neobveznimi odhodki 
(člen 314 PDEU); izraža zadovoljstvo nad tem, da se bo finančna uredba sprejemala z rednim 
zakonodajnim postopkom (člen 322 PDEU);

43. se sklicuje na osnutek poročila Odbora za proračun o proračunskem učinku novosti iz lizbonske 
pogodbe: institucionalni vidiki in nova pooblastila Unije;

2.3. Novi postopek odobritve

44. izraža zadovoljstvo nad tem, da je za poenostavljeni postopek za spremembo pogodb glede 
uvedbe glasovanja s kvalificirano večino in rednega zakonodajnega postopka na določenem 
področju iz naslova V PEU ali iz PDEU potrebna odobritev Parlamenta;

45. ugotavlja, da je uvedena „izstopna klavzula“ za države članice (člen 50 PEU); poudarja, da 
sporazuma o pravilih za izstop določene države članice iz Unije ni mogoče skleniti pred 
odobritvijo Parlamenta;

46. izraža zadovoljstvo nad tem, da bo odobritev Parlamenta potrebna za številne mednarodne 
sporazume, ki jih sklepa Unija; poudarja, da bo od Sveta po potrebi zahteval, da ne začne 
pogajanj o mednarodnih sporazumih, dokler Parlament ne izrazi svojega stališča, ter da omogoči 
Parlamentu, da na podlagi poročila pristojnega odbora na kateri koli stopnji pogajanj sprejme 
priporočila in zahteva, da se ta upoštevajo pred koncem pogajanj;
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47. poziva, da se morajo vsi prihodnji „mešani“ sporazumi, ki vsebujejo elemente, ki niso s 
področja SZVP in elemente, ki so s tega področja, po pravilu obravnavati na enotni pravni 
podlagi, ki naj bo neposredno vezana na poglavitno vsebino sporazuma; ugotavlja, da bo imel 
Parlament pravico, da se z njim posvetuje, razen pri tistih delih sporazumov, ki se nanašajo 
izključno na SZVP;

2.4. Nova nadzorna pooblastila

48. izraža zadovoljstvo nad tem, da bo predsednik Komisije izvoljen v Evropskem parlamentu na 
predlog Evropskega sveta, ki bo pri tem upošteval izide volitev v Evropski parlament; se pri tem 
sklicuje na osnutek poročila Odbora za ustavne zadeve o medinstitucionalnem ravnotežju;

49. izraža zadovoljstvo nad tem, da mora Evropski parlament z glasovanjem potrditi 
podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko 
in druge člane Komisije kot organa, lahko pa jim izreče tudi nezaupnico, kar pomeni, da bodo te 
osebe odgovorne Parlamentu;

50. izraža zadovoljstvo nad novim postopkom za imenovanje sodnikov in generalnih pravobranilcev 
Sodišča in Splošnega sodišča iz člena 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki določa, da 
mora pred odločitvijo nacionalnih vlad mnenje o ustreznosti kandidatov za opravljanje funkcije 
podati poseben odbor sedmih strokovnjakov, od katerih enega predlaga Evropski parlament;

51. poudarja potrebo po preglednosti in demokratičnem nadzoru ob ustanovitvi evropske službe za 
zunanje delovanje v skladu s členom 27(3) PEU in opozarja na svojo pravico, da se Svet glede 
ustanovitve z njim posvetuje; meni, da mora biti ta služba upravno vezana na Komisijo;

52. pričakuje jasnejša merila za imenovanje in oceno dela posebnih predstavnikov EU, vključno z 
opredelitvijo narave in vsebine njihovih nalog, dolžino njihovega mandata ter usklajevanjem in 
dopolnjevanjem njegovega dela z delom prihodnjih delegacij Unije;

53. poudarja potrebo po preglednosti in demokratičnem nadzoru pri delu evropske obrambne 
agencije, in sicer z zagotavljanjem redne izmenjave informacij med izvršnim direktorjem 
agencije in pristojnim odborom Evropskega parlamenta;

54. izraža zadovoljstvo nad novo posvetovalno vlogo, ki jo bo imel v skladu s členom 40.2 statuta 
ESCB in ECB glede sprememb v sestavi sveta ECB;

55. izraža zadovoljstvo nad tem, da se bo izvajal večji parlamentarni nadzor nad agencijami, zlasti 
Europolom in Eurojustom (člena 85 in 88 PDEU); zato meni, da predvideni postopek 
posvetovanja za ustanovitev skupnih podjetij na področju raziskav in tehnološkega razvoja 
(člena 187 in 188 PDEU) ne ustreza smislu pravnih aktov Unije o ustanovitvi agencij;

2.5. Nove pravice do obveščenosti

56. poziva predsednika Evropskega sveta, naj Parlament v celoti obvešča o pripravah na srečanja 
Evropskega sveta in naj poroča o zaključkih srečanj v roku dveh delovnih dni, kjer je to mogoče 
(če je potrebno, na izrednem zasedanju Parlamenta);

57. poziva predsednika rotacijskega predsedstva Sveta, naj Parlament obvešča o programu 
predsedovanja in doseženih rezultatih;
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58. poziva prihodnjega podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko, naj se s Parlamentom dogovori o primernih metodah za izčrpno obveščanje 
Parlamenta o zunanjem delovanju Unije ter za posvetovanje z njim in vsemi odbori Parlamenta, 
pristojnimi za področja, ki spadajo v mandat visokega predstavnika;

59. poudarja, da bo Komisija pri pogajanjih o mednarodnih sporazumih in njihovem sklepanju pravno 
zavezana k obveščanju Parlamenta in posebnega odbora Sveta iz člena 218 PDEU o poteku 
pogajanj; poziva, naj se ti podatki zagotovijo v enakem obsegu in ob istem času, kot se jih 
zagotavlja odboru Sveta iz tega člena;

2.6. Nove pravice do pobude

60. izraža zadovoljstvo nad novo vlogo Parlamenta glede sprožanja pobud za spremembe pogodb; 
bo uporabil to pravico in predlagal nove zamisli za prihodnost Evrope, ko bo zaradi novih 
izzivov to potrebno;

61. izraža zadovoljstvo nad tem, da bo Parlament imel pravico do pobude pri predlogih v zvezi s 
svojo sestavo, pri čemer bo spoštoval načela iz pogodb (člen 14 PEU);

62. ugotavlja, da lizbonska pogodba uvaja posebni zakonodajni postopek za sprejetje določb in 
pooblastil začasnih preiskovalnih odborov (člen 226 PDEU);

3. Novi postopki

3.1. Nadzor, ki ga bodo izvajali nacionalni parlamenti

63. izraža zadovoljstvo nad novimi pravicami, dodeljenimi nacionalnim parlamentom v zvezi s 
predhodnim nadzorom uporabe načela subsidiarnosti pri vsej zakonodaji Unije; meni, da se bo z 
natančnejšim nadzorom evropskih politik v nacionalnih parlamentih povečala tudi javna zavest 
o delovanju Unije;

64. poudarja, da je treba nove posebne pravice nacionalnih parlamentov v celoti spoštovati od 
samega začetka veljave lizbonske pogodbe;

65. izraža zadovoljstvo nad dejstvom, da so lokalni in regionalni organi zavezani k spoštovanju 
načela subsidiarnosti; je seznanjen s pravico Odbora regij, da vloži tožbo pred Sodiščem, če 
meni, da je bilo kršeno načelo subsidiarnosti (drugi odstavek člena 8 Protokola št. 2);

3.2. Delegirani akti

66. ceni izboljšave, ki jih prinašajo nove določbe o pravnih aktih in hierarhiji pravnih aktov, zlasti z 
oblikovanjem delegiranih aktov (člen 290 PDEU), po katerem se lahko na Komisijo prenese 
pooblastilo za sprejemanje nezakonodajnih aktov, ki se splošno uporabljajo ali spreminjajo 
nebistvene elemente zakonodajnega akta; poudarja, da morata Parlament in Svet z zakonodajnim 
aktom jasno opredeliti cilje, vsebino, področje uporabe in trajanje vsakega tovrstnega prenosa 
pooblastil;

67. še posebno pozdravlja določbe člena 290(2) PDEU, ki predvidevajo, da ima Parlament (in Svet) 
pravico do preklica pooblastila in do nasprotovanja posameznim delegiranim aktom;
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68. ugotavlja, da PDEU ne zagotavlja pravne podlage za okvirni ukrep za delegirane akte, pač pa 
predlaga, da bi se institucije sporazumele o standardni formuli tovrstnih prenosov, ki bi jo lahko 
Komisija vsakič vključila v osnutek zakonodajnega akta; poudarja, da bi bila na ta način 
ohranjena svoboda zakonodajalca;

69. poziva Komisijo, naj pojasni, kako namerava razlagati Izjavo št. 39, priloženo h končnemu aktu 
medvladne konference, ki je sprejela lizbonsko pogodbo, glede posvetovanja s strokovnjaki s 
področja finančnih storitev, in kako namerava to razlago uporabiti poleg določb o delegiranih 
aktih iz PDEU;

3.3. Izvedbeni akti

70. ugotavlja, da je zdaj veljavni člen 202 Pogodbe o ES o izvedbenih pooblastilih z lizbonsko 
pogodbo razveljavljen in da Pogodba o delovanju Evropske unije v členu 291 uvaja nov 
postopek, „izvedbeni akti“, s katerim je možno na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v 
primerih, „če so potrebni enotni pogoji za izvajanje pravno zavezujočih aktov Unije“; 

71. ugotavlja, da člen 291(3) PDEU predpisuje, da Parlament in Svet z uredbami vnaprej določita 
splošna pravila in načela, s katerimi „države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil 
Komisije“;

72. ugotavlja, da lizbonska pogodba ne vsebuje pravne podlage za sedanji postopek komitologije in 
da bo treba dopolniti zakonodajne predloge, ki so še v obravnavi in ne bodo sprejeti do začetka 
njene veljavnosti, da bodo izpolnjeni pogoji iz členov 290 in 291 PDEU;

73. meni, da bi se s Svetom lahko sporazumeli o začasni rešitvi za začetno obdobje, s čimer bi 
preprečili nastanek ovir, ki bi lahko bile posledica pravne praznine, in bi zakonodajalec lahko 
novo zakonodajo sprejemal po ustrezni obravnavi predloga Komisije;

4. Prednostne naloge v prehodnem obdobju

74. poziva Komisijo, naj sozakonodajalcema predloži vse predloge, ki so v pripravi in za katere se 
bodo uporabljale nove pravne podlage in spremembe v zakonodajnem postopku;

75. poudarja, da se bo Parlament odločil, kakšno stališče bo zavzel do mnenj, ki jih je s postopkom 
posvetovanja že sprejel o zadevah, ki bodo zdaj obravnavane z rednim zakonodajnim 
postopkom, in ali to od njega zahteva, da potrdi svoje prejšnje stališče oziroma sprejme novo; 
poudarja, da bo Parlament o potrditvi mnenj kot svojem stališču v prvi obravnavi lahko glasoval 
šele po začetku veljavnosti lizbonske pogodbe;

76. vztraja pri sklenitvi medinstitucionalnega sporazuma, s katerim bi do uveljavitve lizbonske 
pogodbe preprečili sprejemanje zakonodajnih predlogov iz tretjega stebra, ki se navezujejo na 
vprašanje temeljnih pravic in so še v obravnavi, da bi omogočili polni sodni nadzor v tovrstnih 
zadevah, medtem ko se ukrepi brez učinka oziroma z zgolj omejenim učinkom na temeljne 
pravice lahko sprejemajo še pred uveljavitvijo pogodbe;

5. Predlogi

77. poziva druge institucije, naj začno pogajanja o medinstitucionalnem sporazumu, ki bi 
obravnaval:
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(a)osrednje cilje Evropske unije po letu 2009, na primer v obliki okvirnega sporazuma o 
delovnem programu za parlamentarno obdobje in mandat Komisije z začetkom leta 2009;

(b)izvedbene ukrepe, ki jih bo treba sprejeti, da bi bila nova pogodba uspeh za institucije in 
državljanke ter državljane Unije;

78. se zavzema za posodobitev medinstitucionalnega sporazuma med Parlamentom in Svetom, v 
katerem bi bili opredeljeni delovni odnosi v zvezi z zunanjo politiko, pa tudi izmenjava zaupnih 
informacij na podlagi členov 14 in 36 PEU ter člena 295 PDEU;

79. poziva Svet in Komisijo, naj pretehtata možnost pogajanj s Parlamentom o novem 
medinstitucionalnem sporazumu, v katerem bi bilo dejansko opredeljeno sodelovanje 
Parlamenta v vseh fazah sklepanja mednarodnih sporazumov;

80. poziva k reviziji medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini in dobrem finančnem 
poslovodenju kot posledici novih predpisov o večletnem finančnem okviru (člen 312 PDEU) in 
finančni uredbi (člen 322 PDEU);

81. meni, da je treba po najboljših močeh oblikovati evropsko informacijsko in komunikacijsko 
politiko, in meni, da je skupna politična izjava treh institucij o komunikaciji koristen prvi korak 
k dosegi tega cilja;

82. poziva Komisijo, naj kar najhitreje pripravi pobudo za izvajanje „državljanske pobude“ in 
določi jasne, enostavne in za uporabnika prijazne pogoje za uresničevanje te državljanske 
pravice; se pri tem sklicuje na osnutek poročila o državljanski pobudi Odbora za ustavne 
zadeve;

83. poziva Komisijo, naj sprejme predpise za izvajanje člena 298 PDEU o dobrem upravljanju in 
tako odgovori na dolgoletno pozivanje Parlamenta in evropskega varuha človekovih pravic k 
skupni upravnopravni ureditvi za evropsko upravo;

84. ugotavlja, da je z lizbonsko pogodbo omogočena vključitev evropskega razvojnega sklada v 
proračun Unije, s čimer bo okrepljena demokratična legitimnost pomembnega dela razvojne 
politike EU; poziva Svet in Komisijo, naj ob vmesnem pregledu za leto 2008/2009 sprejmeta 
ustrezne ukrepe za proračun Evropske unije;

85. priporoča, da se po začetku veljavnosti lizbonske pogodbe in potem, ko bo Unija nasledila 
Evropske skupnosti, nujno ponovno pregleda in okrepi položaj Unije v mednarodnih 
organizacijah;

86. poziva Komisijo in Svet, naj se s Parlamentom sporazumeta o strategiji za doseganje skladnosti 
med sprejeto zakonodajo in Listino o temeljnih pravicah, pa tudi pravili iz pogodb o politikah, 
kot so preprečevanje diskriminacije, varovanje prosilcev za azil, izboljšanje preglednosti, 
varstvo podatkov, pravice manjšin ter pravice žrtev in osumljencev;

87. poziva Komisijo in Svet, naj prispevata k boljšim odnosom med evropskimi in nacionalnimi 
organi, zlasti na zakonodajnem in pravosodnem področju;
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88. poziva Komisijo in Svet, naj vodita oblikovanje učinkovite skupne energetske politike, da se 
omogočita učinkovito usklajevanje energetskih trgov držav članic EU in njihov nadaljnji razvoj 
ob hkratni vključitvi zunanjih vidikov, ki so usmerjeni na vire in poti oskrbe z energijo;

89. poziva Svet, naj skupaj s Parlamentom prouči, kako bi bilo treba uporabiti določbe člena 127(6) 
PDEU, ki Svetu omogoča, da na Evropsko centralno banko prenese posebne naloge, „ki se 
nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih in drugih finančnih institucij, razen 
zavarovalnic“;

90. se zavezuje, da bo svojo notranjo organizacijo prilagodil, da bi optimiral in racionaliziral 
izvajanje novih pristojnosti, podeljenih s Pogodbo;

°

° °

91. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim 
parlamentom držav članic.
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Poročilo o razvoju odnosov med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti v 
skladu z lizbonsko pogodbo (2008/2120(INI)) – Poročilo Elmarja Broka1

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen 
amsterdamski pogodbi,

– ob upoštevanju Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki je priložen 
amsterdamski pogodbi,

– ob upoštevanju lizbonske pogodbe, zlasti člena 12 Pogodbe o EU,

– ob upoštevanju Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen 
lizbonski pogodbi, in zlasti člena 9 Protokola,

– ob upoštevanju Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki je priložen 
lizbonski pogodbi,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. februarja 2002 o odnosih med Evropskim parlamentom 
in nacionalnimi parlamenti v okviru evropskega združevanja2,

– ob upoštevanju smernic za odnose med vladami in parlamenti o vprašanjih Skupnosti 
(informativni minimalni standardi) z dne 27. januarja 2003 („kobenhavnske parlamentarne 
smernice“)3, sprejetih na XXVIII. zasedanju Konference odborov za zadeve Skupnosti in 
evropske zadeve parlamentov Evropske unije (COSAC),

– ob upoštevanju smernic za medparlamentarno sodelovanje v Evropski uniji z dne 21. junija 
20084,

– ob upoštevanju sklepov s XL. zasedanja COSAC-a v Parizu dne 4. novembra 2008, zlasti točke 
1,

– ob upoštevanju poročila pododbora irskega parlamenta z naslovom Prihodnost Irske v Evropski 
uniji iz novembra 2008, zlasti odstavkov 29 do 37 povzetka, v katerih je zahtevna bistvena 
okrepitev parlamentarnega nadzora nad nacionalnimi vladami kot članicami Sveta,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve ter mnenj Odbora za zunanje zadeve in 

                                               
1 Tega poročila se ni obravnavalo in ne o njem glasovalo na plenarnem zasedanju, tako je naslednje besedilo 

navedeno, kot ga je sprejel Odbor za ustavne zadeve (AFCO).
2 Sprejeta po poročilu A5–0023/2002 Odbora za ustavne zadeve (poročilo Napolitano) (UL C 284 E, 

21.11.2002, str. 322).
3 UL C 154, 2.7.2003, str. 1.
4 O revidirani različici se je dogovorila konferenca predsednikov parlamentov Evropske unije na svojem srečanju 20. in 
21. junija v Lizboni.
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Odbora za razvoj (A6–0133/2009),

A. ker je bila zadnja resolucija Evropskega parlamenta na temo odnosov z nacionalnimi parlamenti 
sprejeta leta 2002 in je zato čas za ponovno oceno,

B. ker so državljani na ravni EU neposredno zastopani v Evropskem parlamentu, države članice pa 
so v Svetu zastopane prek svojih vlad, ki so demokratično odgovorne svojim nacionalnim 
parlamentom (glej člen 10(2) Pogodbe o EU v različici lizbonske pogodbe); ker mora zato nujna 
parlamentarizacija Evropske unije temeljiti na dveh pristopih: na eni strani na razširitvi 
pristojnosti Evropskega parlamenta v zvezi z vsemi odločitvami Unije in na drugi strani na 
krepitvi pristojnosti nacionalnih parlamentov v odnosu do njihovih vlad,

C. ker so v Evropski konvenciji odlično sodelovali predstavniki nacionalnih parlamentov in 
predstavniki Evropskega parlamenta, pa tudi predstavniki parlamentov držav kandidatk,

D. ker so se skupna parlamentarna srečanja na določene teme izkazala kot zelo plodna med 
obdobjem razmisleka, zato bi po tem instrumentu lahko posegli, če bi bila sklicana nova 
konvencija oziroma ob podobnih priložnostih,

E. ker so se v zadnjih letih odnosi med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti 
izboljšali in postali bolj raznoliki in ker vedno več dejavnosti poteka na ravni parlamentov kot 
celote, pa tudi na ravni parlamentarnih odborov,

F. ker bi moral prihodnji razvoj odnosov upoštevati prednosti in slabosti različnih obstoječih praks,

G. ker lizbonska pogodba zlasti v zvezi z načelom subsidiarnosti priznava nacionalnim 
parlamentom nove pristojnosti, ki jih spodbujajo, da se v postopek oblikovanja politike na ravni 
Unije dejavno vključijo že v zgodnji fazi,

H. ker bi morale vse oblike medparlamentarnega sodelovanja slediti dvema osnovnima načeloma, 
ki sta: večja učinkovitost in parlamentarna demokratizacija,

I. ker je glavna naloga in funkcija Evropskega parlamenta ter nacionalnih parlamentov 
sodelovanje pri zakonodajnem odločanju in nadzorovanje političnih izbir na nacionalni in 
evropski ravni; ker zaradi tega tesno sodelovanje za skupno dobro ni odveč, zlasti glede prenosa 
zakonodaje Unije v nacionalno zakonodajo,

J. ker je primerno, da se razvijejo politične smernice, na podlagi katerih bodo lahko predstavniki 
in organi Evropskega parlamenta opredelili prihodnje ukrepe za odnose z nacionalnimi 
parlamenti ter izvajanje določb lizbonske pogodbe, ki se nanašajo na nacionalne parlamente,

Prispevek lizbonske pogodbe k razvoju odnosov

1. izraža zadovoljstvo nad obveznostmi in pravicami nacionalnih parlamentov po lizbonski 
pogodbi – „pogodbi parlamentov“ –, s katerimi se njihova vloga v političnih procesih Evropske 
unije povečuje; meni, da je te pravice mogoče razdeliti v tri skupine:

obveščenost o:

– oceni politik na področju svobode, varnosti in pravice;
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– postopkih stalnega odbora za notranjo varnost;

– predlogih za spremembo Pogodb;

– vlogah za članstvo v Uniji;

– poenostavljenih revizijah Pogodbe (šest mesecev vnaprej);

– predlogih za ukrepe, ki dopolnjujejo Pogodbo;

dejavno sodelovanje pri:

– pravilnem delovanju Unije („krovna“ določba);

– nadzorovanju Europola in Eurojusta skupaj z Evropskim parlamentom;

– konvencijah, ki se nanašajo na spremembe Pogodbe;

nasprotovanje:

– zakonodaji, ki ni v skladu z načelom subsidiarnosti, s postopki z „rumenim“ in „oranžnim 
kartonom“;

– spremembam Pogodbe v poenostavljenem postopku;

– ukrepom pravosodnega sodelovanja v civilnopravnih zadevah (družinsko pravo);

– kršitvam načela subsidiarnosti z vložitvijo tožbe na Sodišče Evropskih skupnosti (če to 
dovoljuje nacionalna zakonodaja);

Sedanji odnosi

2. z zadovoljstvom ugotavlja, da so se njegovi odnosi z nacionalnimi parlamenti in njihovimi 
poslanci v zadnjih letih razvijali dokaj pozitivno, čeprav še ne do zadostnega obsega, zlasti z 
naslednjimi oblikami skupnih dejavnosti:

– skupna parlamentarna srečanja o horizontalnih temah, ki presegajo pristojnosti enega 
samega odbora;

– redne skupne seje odborov vsaj dvakrat na polletje;

– medparlamentarna srečanja ad hoc na ravni odborov na pobudo Evropskega parlamenta ali 
parlamenta države članice, ki predseduje Svetu Evropske unije;

– medparlamentarna srečanja na ravni predsednikov odborov;

– sodelovanje na ravni predsednikov parlamentov v okviru konference predsednikov 
parlamentov Evropske unije;

– obiski poslancev nacionalnih parlamentov v Evropskem parlamentu z namenom sodelovanja 
na srečanjih ustreznih specializiranih odborov;
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– srečanja v političnih skupinah ali strankah na evropski ravni, kjer politiki iz vseh držav 
članic razpravljajo s poslanci Evropskega parlamenta;

Prihodnji odnosi

3. meni, da je treba razviti nove oblike predzakonodajnega in pozakonodajnega dialoga med 
Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti;

4. poziva nacionalne parlamente, naj okrepijo svoja prizadevanja in domače vlade opozarjajo na 
njihovo odgovornost za upravljanje s porabo sredstev EU; poziva nacionalne parlamente, naj 
preverjajo kakovost nacionalnih ocen učinka in to, kako nacionalne vlade prenašajo zakonodajo 
EU v domačo zakonodajo in kako izvajajo politike in programe financiranja EU na ravni 
države, regije in lokalnih oblasti; zahteva, da nacionalni parlamenti dosledno spremljajo 
poročanje o nacionalnih akcijskih načrtih iz lizbonske agende;

5. meni, da bi bilo treba nacionalnim parlamentom ponuditi podporo pri njihovem nadzoru nad 
osnutki zakonodaje, še preden jo obravnava zakonodajalec Unije, pa tudi pri dejanskem nadzoru 
nad delom njihovih vlad v okviru Sveta;

6. navaja, da redne dvostranske skupne seje posameznih odborov in medparlamentarna srečanja ad 
hoc na ravni odborov, ki se sestajajo na povabilo Evropskega parlamenta, dopuščajo, da se 
dialog o trenutnih ali predvidenih zakonodajnih aktih ali političnih pobudah odvija v zgodnji 
fazi in jih je zato treba ohranjati in sistematično razvijati v stalno mrežo odborov; meni, da bi se 
pred takšnimi sejami ali po njih lahko odvijala dvostranska ad hoc srečanja odborov, na katerih 
bi obravnavali posebna nacionalna vprašanja, in da bi lahko konferenci predsednikov odborov 
zaupali pripravo in usklajevanje programa za dejavnosti specializiranih odborov z nacionalnimi 
parlamenti;

7. opaža, da so srečanja predsednikov posameznih odborov Evropskega parlamenta in nacionalnih 
parlamentov, kot so srečanja predsednikov Odbora za zunanje zadeve, Odbora za ustavne 
zadeve in Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, zaradi omejenega 
števila udeležencev prav tako orodje za izmenjavo informacij in stališč;

8. meni, da bi lahko druge oblike sodelovanja poleg prej omenjenih učinkovito prispevale k 
oblikovanju evropskega političnega prostora, zato bi jih bilo treba nadalje razvijati in razširiti;

9. v tem smislu želi pozdraviti novosti na ravni nacionalnih parlamentov, kot je možnost, da 
poslanci Evropskega parlamenta enkrat letno nastopijo na plenarnem zasedanju nacionalnih 
parlamentov, sodelujejo na srečanjih odborov za evropske zadeve na posvetovalni podlagi, 
sodelujejo na srečanjih specializiranih odborov, kadarkoli razpravljajo o ustreznih delih 
zakonodaje Evropske unije, ali na posvetovalni podlagi sodelujejo na srečanjih političnih 
skupin;

10. priporoča odobritev ustreznega proračuna za organiziranje srečanj posameznih odborov z 
sorodnimi odbori nacionalnih parlamentov ter poročevalcev Evropskega parlamenta s 
sogovorniki iz nacionalnih parlamentov in priporoča preučitev možnosti za vzpostavitev 
tehničnih pogojev za videokonference med poročevalci odborov nacionalnih parlamentov in 
Evropskega parlamenta;

11. meni, da bodo povečane pristojnosti nacionalnih parlamentov, kot jih glede skladnosti z 
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načelom subsidiarnosti predvideva lizbonska pogodba, omogočile, da bo evropska zakonodaja 
podvržena vplivu in nadzoru v zgodnji fazi, in bodo prispevale k boljši pripravi zakonodaje ter 
večji skladnosti zakonodaje na ravni Evropske unije;

12. navaja, da je nacionalnim parlamentom pri zadevah Evropske unije prvič dana jasna vloga, ki se 
razlikuje od vloge njihovih nacionalnih vlad, prispeva k močnejšemu demokratičnemu nadzoru 
in Unijo približuje državljankam in državljanom; 

13. ponovno opozarja, da morajo nacionalni parlamenti nadzor nad nacionalnimi vladami izvajati v 
prvi vrsti v skladu z ustreznimi ustavnimi pravili in zakoni;

14. poudarja dejstvo, na so nacionalni parlamenti pomembni akterji pri izvajanju evropske 
zakonodaje in da bi bil na tem področju zelo pomemben mehanizem za izmenjavo najboljših 
praks;

15. v tem smislu ugotavlja, da predstavlja oblikovanje elektronske platforme za izmenjavo 
informacij med parlamenti, spletne strani IPEX1, velik korak naprej, saj omogoča, da 
pregledovanje dokumentov Evropske unije poteka na ravni nacionalnih parlamentov in 
Evropskega parlamenta ter da jih po potrebi nacionalni parlamenti v realnem času prenesejo v 
nacionalno zakonodajo; zato meni, da je potrebna ustrezna finančna pomoč za ta sistem, ki ga je 
tehnično razvil in ga upravlja Evropski parlament;

16. predvideva bolj sistematično spremljanje predzakonodajnega dialoga med nacionalnimi 
parlamenti in Komisijo (tako imenovane „pobude Barroso“), da bi bil tako obveščen o stališču 
nacionalnih parlamentov v zgodnji fazi zakonodajnega postopka; poziva nacionalne parlamente, 
naj Evropskemu parlamentu hkrati omogočijo dostop do svojih mnenj, podanih v zvezi s tem;

17. izraža zadovoljstvo nad napredkom, ki je bil v zadnjih letih dosežen pri razvoju sodelovanja 
med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti na področju zunanjih zadev, varnosti 
in obrambe;

18. se zaveda, da morajo nacionalni parlamenti odigrati pomembno vlogo s prispevanjem informacij 
k nacionalni razpravi o skupni zunanji in varnostni politiki (SZVP) in evropski varnostni in 
obrambni politiki (EVOP);

19. ponovno z zaskrbljenostjo ugotavlja, da ni zadostne odgovornosti do parlamentov za finančne 
ukrepe v zvezi s SZVP in EVOP in je zato treba izboljšati sodelovanje med Evropskim 
parlamentom in nacionalnimi parlamenti, da bi dosegli demokratičen nadzor nad vsemi vidiki 
teh politik2;

20. zaradi skladnosti in učinkovitosti ter da se prepreči podvajanje, poziva k razpustitvi skupščine 
Zahodnoevropske unije (ZEU) po tem, ko bo z začetkom veljavnosti lizbonske pogodbe ZEU 
polno in dokončno postala del Evropske unije;

                                               
1 IPEX: Medparlamentarna izmenjava informacij o EU (angl. Interparliamentary EU Information 

Exchange), uradno v uporabi od julija 2006.
2 Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o 

proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (UL C 139, 14.06.06, str. 1) in člen 28 (3) 
Pogodbe o EU.
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Vloga Konference odborov za zadeve Skupnosti in evropske zadeve parlamentov Evropske unije 
(COSAC)

21. meni, da bo morala biti politična vloga COSAC-a v prihodnosti opredeljena s tesnim 
sodelovanjem med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti, ter da bi moral COSAC 
v skladu s Protokolom o vlogi nacionalnim parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen 
amsterdamski pogodbi, ostati predvsem forum za izmenjavo informacij in razpravo o splošnih 
političnih vprašanjih in najboljših praksah glede nadzorovanja nacionalnih vlad1; meni, da se 
morajo informacije in razprava osredotočati na zakonodajne dejavnosti, ki se nanašajo na 
področje svobode, varnosti in pravice, ter na spoštovanje načela subsidiarnosti na ravni 
Evropske unije;

22. je odločen, da bo v celoti opravljal svojo vlogo, izpolnjeval svoje odgovornosti v zvezi z 
delovanjem COSAC-a ter še naprej zagotavljal tehnično podporo sekretariatu COSAC-a in 
predstavnikom nacionalnih parlamentov;

23. ponovno poudarja, da se morajo dejavnosti Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov 
v okviru COSAC-a dopolnjevati in se jih ne sme drobiti ali zlorabljati od zunaj;

24. meni, da bi morali biti njegovi specializirani odbori bolj vključeni v pripravo srečanj COSAC-a, 
na njih pa biti bolje zastopani; meni, da bi moral njegovo delegacijo voditi predsednik Odbora 
za ustavne zadeve, sestavljena pa bi morala biti iz predsednikov in poročevalcev odborov, ki se 
ukvarjajo z vprašanji na dnevnem redu posameznega srečanja COSAC-a; meni, da je zelo 
pomembno, da se konferenco predsednikov in poslance po vsakem srečanju obvesti o poteku in 
ugotovitvah srečanj COSAC-a;

25. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter parlamentom in 
vladam držav članic.

                                               
1 Glej smernice za odnose med vladami in parlamenti o vprašanjih Skupnosti (informativni minimalni 

standardi), omenjene zgoraj.
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Poročilo o vplivu lizbonske pogodbe na razvoj institucionalnega ravnovesja v Evropski uniji 
(INI/2008/2073) – Poročilo Jean-Luca Dehaena1

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sklepa konference predsednikov z dne 6. marca 2008,

– ob upoštevanju lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o 
ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisane 13. decembra 2007,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. februarja 2008 o lizbonski pogodbi2, 

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta, ki se je sestal 11. in 12. decembra 2008,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve in mnenja Odbora za razvoj (A6-
0142/2009),

A. ker lizbonska pogodba krepi institucionalno ravnotežje Evropske unije, saj okrepi ključne 
funkcije posameznih političnih institucij ter s tem utrdi vlogo vsake od njih v institucionalnem 
okviru, v katerem je sodelovanje med institucijami bistveni element uspeha integracijskega 
procesa v Uniji,

B. ker lizbonska pogodba spreminja „metodo Skupnosti”, in sicer jo prilagaja in krepi ter tako iz 
nje ustvarja „metodo Unije”, katere bistveni elementi so:

– Evropski svet določa splošne politične usmeritve in prednostne naloge,

– Komisija promovira splošni interes Unije in v ta namen sprejema ustrezne pobude,

– Evropski parlament in Svet skupaj opravljata zakonodajno in proračunsko funkcijo na 
podlagi predlogov Komisije,

C. ker lizbonska pogodba to posebno metodo odločanja Unije razširja na nova zakonodajna in 
proračunska področja,

D. ker lizbonska pogodba predvideva, da lahko Evropski svet soglasno ali z odobritvijo 
Evropskega parlamenta razširi glasovanje s kvalificirano večino in redni zakonodajni postopek, 
s čimer okrepi metodo Unije,

E. ker bosta soobstoj ločenega predsedstva Evropskega sveta in Sveta za zunanje zadev (ter evro 
skupine) ter ohranitev rotacijskega sistema pri predsedstvih ostalih sestav Sveta – čeprav je 
namen lizbonske pogodbe poenostaviti in okrepiti skladnost predsedstva Evropskega sveta in 
Sveta – vsaj na začetku najverjetneje otežila delovanje Unije,

                                               
1 Tega poročila se ni obravnavalo in ne o njem glasovalo na plenarnem zasedanju, tako je naslednje besedilo 

navedeno, kot ga je sprejel Odbor za ustavne zadeve (AFCO).
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0055.
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F. ker načelo enakosti med spoloma pomeni, da bi se morala enaka zastopanost ženskih in moških 
v javnem življenju odražati tudi pri postopku imenovanja na najpomembnejše politične položaje 
v Evropski uniji, 

G. ker je treba pri novem postopku za izvolitev predsednika Komisije upoštevati izide volitev in 
opraviti ustrezna posvetovanja med predstavniki Evropskega sveta in Evropskega parlamenta, 
preden Evropski svet predlaga svojega kandidata,

H. ker bo organizacija medinstitucionalnega sodelovanja v procesu odločanja ključnega pomena za 
uspeh ukrepov Unije,

I. ker lizbonska pogodba priznava naraščajoč pomen strateških večletnih in operativnih letnih 
programov za zagotavljanje nemotenih odnosov med institucijami in za učinkovito izvajanje 
postopkov odločanja, ter poudarja vlogo Komisije kot pobudnika glavnih programskih nalog,

J. ker se pri sedanjem sedemletnem finančnem načrtu lahko zgodi, da v celotnem zakonodajnem 
obdobju Evropski parlament in Komisija občasno ne bi mogla sprejeti nobene temeljne politične 
finančne odločitve v svojem mandatu in bi bila ujeta v okvir, ki so ga sprejeli njuni predhodniki 
in bo v veljavi do konca njunega mandata, kar pa bi morda lahko rešili z uporabo možnosti, ki jo 
lizbonska pogodba ponuja za petletni finančni načrt, ki bi lahko sovpadel z mandatoma 
Parlamenta in Komisije, 

K. ker lizbonska pogodba uvaja nov in celostni pristop k zunanjemu delovanju Unije - čeprav s 
posebnimi mehanizmi pri odločanju na področju skupne zunanje in varnostne politike – ter 
vzpostavlja dvojno delovno mesto podpredsednika Komisije (visokega predstavnika), ki ga 
podpira posebna zunanja služba kot ključni element, s katerim bo postal ta novi in celostni 
pristop operativen,

L. ker uvaja lizbonska pogodba nov sistem zastopanja Unije navzven, ki je na različnih ravneh v 
glavnem zaupano predsedniku Evropskega sveta, predsedniku Komisije in podpredsedniku 
Komisije (visokemu predstavniku), pri katerem bo potrebno jasno izražanje in tesno 
usklajevanje med različnimi stranmi, ki so odgovorne za takšno zastopanje, da bi se izognili 
škodljivemu navzkrižju pristojnosti in potratnemu podvajanju nalog,

M. ker so se v Evropskem svetu, ki se je sestal 11. in 12. decembra 2008, dogovorili, da bodo, če bo 
lizbonska pogodba stopila v veljavo do konca leta, sprejeli potrebne pravne ukrepe, da bi 
ohranili sestavo Komisije v sedanji obliki - en član na državo članico,

Splošna ocena

1. pozdravlja institucionalne novosti v lizbonski pogodbi, ki ustvarjajo pogoje za obnovitev in 
okrepitev institucionalnega ravnotežja znotraj Unije, omogočajo njenim institucijam bolj 
učinkovito, odprto in demokratično delovanje, Uniji pa omogočajo doseganje boljših rezultatov, 
ki bolj ustrezajo pričakovanjem njenih državljanov, ter celovito izvajanje njene vloge 
globalnega akterja na mednarodnem prizorišču;

2. poudarja, da je temeljno jedro nalog posameznih institucij okrepljeno, kar vsaki izmed njih 
omogoča, da bolj učinkovito razvija svojo vlogo, vendar hkrati opozarja, da mora v novem 
institucionalnem okviru vsaka institucija svojo vlogo opravljati v stalnem sodelovanju z drugimi 
institucijami, s čemer bi dosegli pozitivne rezultate za vso Unijo;
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Okrepitev posebne „metode odločanja Unije“ kot temelja medinstitucionalnega ravnotežja

3. odobrava, da so bili z lizbonsko pogodbo ohranjeni in okrepljeni bistveni elementi metode 
Skupnosti - pravica Komisije do pobude ter skupno odločanje Evropskega parlamenta in Sveta -
, saj:

– Evropski svet postane institucija, katere posebna vloga, da daje zagon in smernice Uniji, je 
okrepljena, njegovi strateški cilji in prednostne naloge pa so določeni brez poseganja v 
običajno delovanje zakonodajnih in proračunskih oblasti Unije;

– je potrjena vloga Komisije kot „motorja”, ki poganja dejavnosti EU, s čimer je zagotovljeno, 
da ostaja njen monopol nad zakonodajno pobudo nedotakljiv (in celo okrepljen), še zlasti v 
proračunskem postopku;

– so okrepljene pristojnosti Evropskega parlamenta kot veje zakonodaje oblasti, saj postane 
redni zakonodajni postopek (kot se bo sedaj imenoval postopek soodločanja) splošno pravilo 
(razen ko pogodbe določajo, da se mora uporabljati kak poseben zakonodajni postopek) in je 
razširjen na skoraj vsa področja evropske zakonodaje, tudi na sodstvo in na notranje zadeve;

– je potrjena in ohranjena vloga Sveta kot druge veje zakonodajne oblasti – čeprav s 
prevladujočo pristojnostjo na nekaterih pomembnih področjih – še zlasti s pojasnitvijo v 
lizbonski pogodbi, da Evropski svet ne bo opravljal zakonodajnih funkcij;

– bo nov proračunski postopek prav tako temeljil na postopku skupnega in enakopravnega 
odločanja Evropskega parlamenta in Sveta in bo pokrival vse vrste izdatkov, Evropski 
parlament in Svet pa bosta skupaj odločala tudi o večletnem finančnem okviru, v obeh 
primerih na pobudo Komisije;

– bo ločitev med zakonodajnimi in delegiranimi akti ter priznanje posebne izvršilne vloge 
Komisije pod enakovrednim nadzorom dveh vej zakonodajne oblasti okrepila kakovost 
evropske zakonodaje; ima Evropski parlament novo vlogo pri prenosu prenesenih 
pristojnosti Komisiji in novo vlogo pri nadzoru v zvezi z delegiranimi akti; se v zvezi s 
pristojnostjo Unije za sklepanje pogodb prizna vloga Komisije (ob njenem tesnem 
sodelovanju s podpredsednikom Komisije (visokim predstavnikom) glede na njeno 
usposobljenost za vodenje pogajanj, Svet pa bo potreboval odobritev Evropskega parlamenta 
pri sklepanju večine mednarodnih sporazumov;

4. je zadovoljen, ker lizbonska pogodba predvideva, da lahko Evropski svet soglasno ali z 
odobritvijo Evropskega parlamenta, pod pogojem da nacionalni parlament temu ne nasprotuje, 
razširi odločanje s kvalificirano večino in redni zakonodajni postopek na področja, kjer se ta 
postopka doslej še nista uporabljala;

5. poudarja, da te „premostitvene klavzule“ kažejo na dejansko težnjo po kar se da široki uporabi 
„metode Unije”, zato poziva Evropski svet, naj kar najbolje izkoristi možnosti, ki jih ponuja 
pogodba;

6. vztraja, da je za izvajanje vseh institucionalnih in postopkovnih novosti, ki jih uvaja lizbonska 
pogodba, potrebno poglobljeno in stalno sodelovanje med institucijami, ki sodelujejo v različnih 
postopkih, pri čemer je treba v celoti izkoristiti nove mehanizme, ki jih določa pogodba, zlasti 
medinstitucionalne sporazume;
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Evropski parlament

7. toplo pozdravlja dejstvo, da nova pogodba v celoti priznava Evropski parlament kot eno izmed 
dveh vej zakonodajne in proračunske oblasti Unije, hkrati pa je priznana tudi njegova vloga pri 
sprejemanju številnih političnih odločitev, pomembnih za obstoj Unije, in so, čeprav v nekoliko 
manjšem obsegu, okrepljene ali celo razširjene tudi njegove pristojnosti pri političnem nadzoru 
na področju skupne zunanje in varnostne politike;

8. poudarja, da priznanje vloge Evropskega parlamenta zahteva polno sodelovanje ostalih 
institucij, zlasti glede pravočasnega zagotavljanja Parlamentu vseh dokumentov, potrebnih za 
izvajanje njegovih nalog enakopravno s Svetom, hkrati pa mu morata biti omogočena udeležba 
in sodelovanje v zadevnih delovnih skupinah in na srečanjih v drugih institucijah, in sicer pod 
enakimi pogoji, kot veljajo za druge udeležence v postopku odločanja; tri institucije poziva, naj 
predvidijo sklenitev medinstitucionalnih sporazumov, ki bi strukturirano povezali najboljše 
prakse na tem področju, s čemer bi dosegli najboljše možno medsebojno sodelovanje;

9. vztraja, da mora Evropski parlament sam izvesti potrebne notranje reforme, da bi svojo 
strukturo, postopke in način dela prilagodil novim pristojnostim in dodatnim zahtevam pri 
načrtovanju in medinstitucionalnem sodelovanju, ki izhajajo iz lizbonske pogodbe1; z 
zanimanjem pričakuje sklepe delovne skupne za parlamentarno reformo in opozarja, da njegov 
pristojni odbor prav sedaj pripravlja spremembo Poslovnika, da bi ga prilagodili lizbonski 
pogodbi2;

10. odobrava, da lizbonska pogodba širi pravico do pobude v zvezi z revizijo pogodb tudi na 
Evropski parlament; priznava, da ima Parlament pravico sodelovati na konvenciji in da je 
potrebna njegova odobritev, če Evropski svet meni, da ni razloga za sklic konvencije; meni, da 
to govori v prid priznanju pravice Evropskega parlamenta do polnega sodelovanja na medvladni
konferenci na isti ravni kot Komisija; meni, da bi lahko na podlagi izkušenj, pridobljenih na 
prejšnjih dveh medvladnih konferencah, z medinstitucionalnim dogovorom določili smernice za 
organizacijo medvladnih konferenc v prihodnosti, zlasti glede sodelovanje Evropskega 
parlamenta ter vprašanj, povezanih s  preglednostjo;

11. je seznanjen s prehodno ureditvijo glede sestave Evropskega parlamenta; meni, da bo 
uresničevanje takšnih dogovorov zahtevalo spremembo primarne zakonodaje; poziva države 
članice, da sprejmejo vse potrebne nacionalne pravne predpise, da bi omogočili predhodno 
izvolitev 18 dodatnih poslancev Evropskega parlamenta v juniju 2009, da bodo lahko od dneva 
začetka veljave lizbonske pogodbe sedeli Parlamentu kot opazovalci; vendar opozarja, da bodo 
dodatni poslanci prevzeli polna pooblastila šele po končanem postopku ratifikacije spremembe 
primarne zakonodaje in sicer vsi sočasno na dogovorjeni datum; opozarja Svet, da bo Evropski 
parlament v skladu z lizbonsko pogodbo (člen 14(2) PEU) pridobil pomembne pravice do 
pobude in odobritve glede sestave Parlamenta, ki jih namerava v celoti uveljavljati;

Vloga Evropskega sveta

                                               
1 Osnutek poročila poslanca Joja Leinena o novi vlogi in pristojnostih Parlamenta pri izvajanju lizbonske 

pogodbe (PE 407.780v02-00).
2 Osnutek poročila poslanca Richarda Corbetta o splošni reviziji poslovnika Evropskega parlamenta (PE 

405.935 v03-00).
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12. meni, da bi bilo treba za uradno priznanje Evropskega sveta kot ločene samostojne institucije, 
katere pristojnosti so jasno opredeljene v pogodbah, vlogo Evropskega sveta ponovno 
osredotočiti na njegovo temeljno nalogo, ki je zagotavljanje potrebnega političnega zagona in 
določanje splošnih smernic in ciljev delovanja Evropske unije;

13. odobrava tudi bistveno vlogo Evropskega sveta, kot je opisana v lizbonski pogodbi, glede 
revizije pogodb ter nekaterih odločitev, ki so temeljnega pomena za politično življenje Unije, in 
se nanašajo na zadeve, kot so imenovanja na najpomembnejše politične položaje, reševanje 
političnih blokad v različnih postopkih odločanja in uporaba mehanizmov prožnosti, ki jih 
sprejme Svet ali se sprejmejo v sodelovanju z njim;

14. poudarja posebno vodilno vlogo Evropskega sveta na področju zunanjih ukrepov, zlasti v zvezi 
s skupno zunanjo in varnostno politiko, katere bistvena naloga je opredeliti strateške interese in 
določiti cilj ter splošne smernice; ob tem poudarja, da morajo Svet, predsednik Komisije in 
podpredsednik Komisije (visoki predstavnik) tesno sodelovati pri pripravah na delovanje 
Evropskega sveta na tem področju;

15. izpostavlja, da je treba izboljšati medinstitucionalno sodelovanje med Evropskim parlamentom 
in Evropskim svetom tako, da bi ustvarili najboljše možne pogoje, v katerih bo predsednik 
Evropskega parlamenta sodeloval v razpravah Evropskega sveta, kar bi lahko bilo zajeto v 
medinstitucionalnem sporazumu o odnosih med institucijama; meni, da bi bilo koristno, če bi 
tudi Evropski svet te pogoje uradno potrdil v svojem poslovniku;

Stalno predsedstvo Evropskega sveta

16. pozdravlja oblikovanje stalnega daljšega predsedstva Evropskega sveta, ki bo pomagal 
zagotoviti večjo stalnost, učinkovitost in skladnost delovanja te institucije in posledično 
delovanja Unije; poudarja, da bi predsednik Evropskega sveta moral biti imenovan v čim 
krajšem času po začetku veljavnosti lizbonske pogodbe, da bi ohranili povezavo med obdobjem 
mandata novo izvoljenega Parlamenta in obdobjem mandata nove Komisije;

17. poudarja bistveno vlogo, ki jo bo imel predsednik Evropskega sveta v institucionalnem življenju 
Unije, ne kot predsednik Evropske unije, saj to ne bo, temveč kot predsednik Evropskega sveta, 
ki bo odgovoren za napredek pri delu Evropskega sveta ter za zagotavljanje priprave in stalnosti 
njegovega delovanja, obenem pa bo spodbujal soglasje med njegovimi člani, poročal 
Evropskemu parlamentu ter na svoji ravni in brez poseganja v pristojnosti podpredsednika 
Komisije (visokega predstavnika) zastopal Unijo navzven v povezavi s skupno zunanjo in 
varnostno politiko; 

18. opozarja, da mora predsednik Evropskega sveta v sodelovanju s predsednikom Komisije in na 
osnovi dela Sveta za splošne zadeve poskrbeti za priprave na zasedanja Evropskega sveta in za 
stalnost njegovega delovanja, pri čemer so potrebni medsebojni stiki in tesno sodelovanje med 
predsednikom Evropskega sveta in predsedstvom Sveta za splošne zadeve;

19. meni, da so pri tem bistveni uravnotežen in na sodelovanju temelječ odnos med predsednikom 
Evropskega sveta in predsednikom Komisije, sistem rotacije predsedstva, ko gre za zunanje 
predstavljanje Unije v zadevah skupne zunanje in varnostne politike pa podpredsednik Komisije 
(visoki predstavnik);
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20. opozarja, da je treba kljub določilom lizbonske pogodbe, da Evropskemu svetu pomaga 
generalni sekretariat Sveta, posebne odhodke Evropskega sveta razporediti v ločenem delu 
proračuna, pri čemer morajo ti vključevati posebna proračunska sredstva za predsednika 
Evropskega sveta, ki mu bo moral pomagati njegov kabinet. Ta bi moral biti oblikovan pod 
smiselnimi pogoji;

Svet

21. pozdravlja ukrepe, sprejete z lizbonsko pogodbo, v smeri obravnavanja vloge Sveta kot druge 
veje zakonodajne in proračunske oblasti Unije, ki bi si kljub svoji prevladujoči pristojnosti na 
nekaterih področjih večji del odločanja delil z Evropskim parlamentom, in sicer v okviru 
institucionalnega sistema, ki se je postopno razvil v smeri dvodomnega parlamentarnega 
modela;

22. poudarja ključno vlogo, ki jo lizbonska pogodba podeljuje Svetu za splošne zadeve, in s tem 
tudi njegovemu predsedniku, s čemer namerava zagotoviti skladnost in stalnost dela posameznih 
sestav Sveta, kot tudi pripravo in stalnost dela Evropskega sveta (v sodelovanju z njegovim 
predsednikom in predsednikom Komisije);

23. poudarja, da je treba zaradi posebne vloge Sveta pri pripravi, določitvi in izvajanju skupne 
zunanje in varnostne politike okrepiti usklajevanje med predsednikom Sveta za splošne zadeve 
in podpredsednikom Komisije (visokim predstavnikom) kot predsednikom Sveta za zunanje 
zadeve, ter med njima in predsednikom Evropskega sveta;

24. je prepričan, da je treba zaradi ločitve vlog Sveta za splošne zadeve in Sveta za zunanje zadeve, 
ki jo predvideva lizbonska pogodba, ti dve sestavi Sveta preoblikovati, zlasti zato, ker bo zaradi 
širšega koncepta zunanjih odnosov Unije, ki ga predvidevajo pogodbe, spremenjene z lizbonsko 
pogodbo, kopičenje mandatov v obeh sestavah Sveta vedno težje; zato meni, da bi se morali 
ministri za zunanje zadeve posvetiti predvsem dejavnostim Sveta za zunanje zadeve;

25. v zvezi s tem meni, da bo predsednik vlade/predsednik države članice, ki predseduje Svetu, 
morebiti moral predsedovati osebno in zagotoviti ustrezno delovanje Sveta za splošne zadeve 
kot organa, odgovornega za usklajevanje različnih sestav Sveta in za odločanje v zvezi s 
prednostnimi nalogami ter reševanjem sporov, ki se ga sedaj prepogosto preloži na Evropski 
svet;

26. se zaveda velikih težav pri usklajevanju različnih sestav Sveta zaradi novega sistema 
predsedstev in, da bi se izognili tem tveganjem, poudarja pomen „novih” stalnih 18-mesečnih 
trojk (skupine treh predsedstev), ki bi si razdelile predsedovanje posameznim sestavam Sveta (z 
izjemo Sveta za zunanje zadeve in evro skupine) in Coreperju, da bi zagotovili skladnost, 
doslednost in stalnost delovanja Sveta kot celote ter medinstitucionalno sodelovanje, ki je 
potrebno za nemoteno delovanje zakonodajnih in proračunskih postopkov v skupnem odločanju 
z Evropskim parlamentom;

27. meni, da je pri trojkah nujno potrebno razviti tesno in stalno sodelovanje ves čas skupnega 
mandata; poudarja pomen, ki ga ima skupni program posamezne 18 - mesečne trojke za 
delovanje Unije, kot je podrobneje pojasnjeno v 51. odstavku te resolucije; poziva trojke, naj 
svoje skupne operativne programe skupaj s predlogi o časovnem razporedu zakonodajnih 
posvetovanj ob začetku svojega skupnega mandata predstavijo Parlamentu na plenarnem 
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zasedanju;

28. meni, da bo moral predsednik vlade/predsednik države članice, ki bo prevzela predsedstvo 
Sveta, imeti bistveno vlogo pri zagotavljanju povezovanja celotne skupine predsedstev in 
skladnosti delovanja različnih sestav Sveta, obenem pa bo moral poskrbeti za potrebno 
usklajenost z Evropskim svetom, zlasti v zvezi s pripravami in stalnostjo njegovega delovanja;

29. prav tako poudarja, da mora biti predsednik vlade/predsednik države članice, ki prevzame 
predsedovanje Sveta po rotacijskem sistemu, privilegiran sogovornik Evropskega parlamenta v 
zvezi z dejavnostjo predsedstva; meni, da bi moral biti povabljen na plenarno zasedanje 
Parlamenta, na katerem bi predstavil program dejavnosti predsedstva ter poročilo o razvoju 
dogodkov in dosežkih, zabeleženih v njegovem šestmesečnem mandatu, druge pomembne 
politične zadeve, ki bi se pojavile v času njegovega predsedovanja, pa bi moral predložiti v 
razpravo; 

30. poudarja, da so glede na stanje na področju razvoja Unije vprašanja, povezana z varnostjo in 
obrambo, še vedno sestavni del skupne zunanje in varnostne politike, zato meni, da bi morala ta 
politika ostati v pristojnosti Sveta za zunanje zadeve pod vodstvom podpredsednika Komisije 
(visokega predstavnika), v katerem bi po potrebi sodeloval še minister za obrambo;

Komisija

31. odobrava ponovno potrditev bistvene vloge Komisije kot „motorja”, ki poganja delovanje Unije, 
in sicer s:

– priznanjem njenega skoraj popolnega monopola na področju zakonodajnih pobud, ki je 
razširjen na vsa področja delovanja Unije z izjemo skupne zunanje in varnostne politike in je 
še posebej okrepljen v finančnih zadevah;

– z okrepitvijo njene vloge pri olajševanju doseganja dogovorov med dvema vejama oblasti, 
zakonodajno in proračunsko;

– z okrepitvijo njene vloge „izvršilnega organa“ Unije v vseh primerih, ko izvajanje določb 
zakonodaje Evropske unije zahteva skupen pristop, medtem ko ima Svet takšno vlogo le pri 
zadevah na področju skupne zunanje in varnostne politike ter v ustrezno utemeljenih 
primerih, navedenih v zakonodajnih aktih;

32. pozdravlja okrepitev položaja predsednika Komisije v kolegiju komisarjev, zlasti v smislu 
institucionalne odgovornosti, ki jo imajo komisarji do njega, ter notranje organizacije Komisije, 
s čimer so ustvarjeni pogoji za okrepitev njegovega vodenja Komisije in njeno večjo 
povezanost; meni, da bi se ta krepitev zaradi dogovora med predsedniki držav ali vlad , da bodo 
ohranili načelo enega člana Komisije na državo članico, lahko celo še stopnjevala;

Izvolitev predsednika Komisije

33. poudarja, da bo izvolitev predsednika Komisije v Evropskem parlamentu na predlog 
Evropskega sveta njegovemu imenovanju dala izrazit politični značaj;

34. poudarja, da bo takšna izvolitev okrepila demokratično legitimnost predsednika Komisije in 
utrdila njegov položaj tako znotraj Komisije (glede njegovih pristojnosti v notranjih odnosih z 
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drugimi komisarji) kot v medinstitucionalnih odnosih nasploh;

35. meni, da bo okrepljena legitimnost predsednika koristila celotni Komisiji, saj bo povečala njeno 
sposobnost za neodvisno spodbujanje splošnih evropskih interesov in utrdila njeno vlogo 
gonilne sile evropskega delovanja;

36. v zvezi s tem opozarja, da lahko kandidata za funkcijo predsednika Komisije predlaga Evropski 
svet na osnovi kvalificirane večine in da so za njegovo izvolitev v Evropskem parlamentu 
potrebni glasovi večine poslancev, kar bo vse, ki so vključeni v ta proces, še bolj spodbudilo k 
razvijanju potrebnega dialoga za zagotovitev uspešnega izida procesa;

37. opozarja, da lizbonska pogodba Evropski svet zavezuje k „upoštevanju volitev v Evropski 
parlament“, pred imenovanjem kandidata pa mora opraviti tudi „ustrezna posvetovanja“, ki niso 
zgolj formalni institucionalni stiki med institucijama; nadalje opozarja, da izjava št. 11, ki je 
priložena sklepni listini k lizbonski pogodbi1, v tej zvezi poziva k „posvetovanju v okviru, ki 
velja za najprimernejšega“, med predstavniki Evropskega parlamenta in Evropskega sveta;

38. meni, da bi moral Evropski svet pooblastiti svojega predsednika, da se sam ali v spremstvu 
delegacije posvetuje s predsednikom Evropskega parlamenta glede organizacije potrebnih 
srečanj z vsemi voditelji političnih skupin Evropskega parlamenta, ki bi jih po možnosti 
spremljali voditelji (ali delegacija) evropskih političnih strank, in da nato o tem poroča 
Evropskemu svetu;

Postopek imenovanj

39. meni, da bi bilo treba pri izbiri oseb, ki so predlagane za funkcijo predsednika Evropskega 
sveta, predsednika Komisije in podpredsednika Komisije upoštevati ustrezno sposobnost 
kandidatov; poleg tega ugotavlja, da je v skladu z izjavo št 6, ki je priložena že omenjeni sklepni 
listini, treba upoštevati še potrebo po spoštovanju geografske in demografske raznolikosti Unije 
in njenih držav članic;

40. nadalje meni, da bi morale države članice in evropske politične družine pri imenovanjih na 
najpomembnejše politične položaje v Evropski uniji upoštevati ne le merila geografskega in 
demografskega ravnovesja, ki ga predvideva lizbonska pogodba, temveč tudi merila, ki 
temeljijo na političnem ravnovesju in ravnovesju med spoloma;

41. s tem v zvezi meni, da bi moral postopek imenovanj potekati po volitvah v Evropski parlament, 
da bi se upošteval volilni izid, ki bo imel temeljno vlogo pri izbiri predsednika Komisije; 
opozarja, da bo zahtevano ravnovesje mogoče zagotoviti šele po njegovi izvolitvi;

42. v zvezi s tem predlaga kot možni model naslednji postopek in časovni načrt za imenovanja, o 
katerima se lahko dogovorita Evropski parlament in Evropski svet:

– 1. in 2. teden po evropskih volitvah: vzpostavitev političnih skupin v Evropskem 
parlamentu;

– 3. teden po volitvah: posvetovanja med predsednikom Evropskega sveta in predsednikom 
Evropskega parlamenta, ki jim sledijo ločena srečanja med predsednikom Evropskega sveta 

                                               
1 Izjava št. 11 o členu 17(6) in (7) Pogodbe o Evropski uniji
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in predsedniki političnih skupin (po možnosti tudi predsedniki evropskih političnih strank ali 
omejenimi delegacijami);

– 4. teden po volitvah: Evropski svet ob upoštevanju izidov posvetovanj, omenjenih v prejšnji 
alineji, naznani kandidata za predsednika Komisije;

– 5. in 6. teden po volitvah: stiki med kandidatom za predsednika Komisije in političnimi 
skupinami; izjave kandidata in predstavitev njegovih političnih smernic v Evropskem 
parlamentu; glasovanje o kandidatu za predsednika Komisije v Evropskem parlamentu;

– julij/avgust/september: izvoljeni predsednik Komisije se z Evropskim svetom dogovori o 
imenovanju podpredsednika Komisije (visokega predstavnika) in predlaga seznam 
kandidatov za komisarje (vključno s podpredsednikom Komisije (visokim predstavnikom));

– september: Evropski svet sprejme seznam kandidatov za komisarje (vključno s 
podpredsednikom Komisije (visokim predstavnikom));

– september/oktober: predstavitve kandidatov za komisarje in kandidata za podpredsednika 
Komisije (visokega predstavnika) v Evropskem parlamentu;

– oktober : predstavitev kolegija komisarjev in njihovega programa v Evropskem parlamentu; 
glasovanje o celotnemu kolegiju (vključno s podpredsednikom Komisije (visokim 
predstavnikom)); Evropski svet potrdi novo Komisijo; nova Komisija prevzame svoje 
naloge;

– November: Evropski svet imenuje predsednika Evropskega sveta;

43. poudarja, da bi bilo treba predlagani potek dogodkov vsekakor začeti uporabljati z letom 2014;

44. meni, da zahteva morebitni začetek veljavnosti lizbonske pogodbe pred koncem leta 2009 
politični dogovor med Evropskim svetom in Evropskim parlamentom, s katerim bi zagotovili, 
da se bo pri postopku izbire predsednika naslednje Komisije in imenovanja prihodnje Komisije 
vsekakor spoštovalo bistvo novih pristojnosti, ki jih lizbonska pogodba v zvezi s tem priznava 
Evropskemu parlamentu;

45. meni, da bi moral Evropski svet, če bo začel postopek za imenovanje predsednika nove 
Komisije takoj po evropskih volitvah junija 20091, ustrezno upoštevati časovni okvir, potreben 
za neformalni zaključek postopka političnega posvetovanja z novoizvoljenimi predstavniki 
političnih skupin, kot predvideva lizbonska pogodba; meni, da bi bila pod temi pogoji vsebina 
novih posebnih pravic, ki izhajajo iz pogodbe, v celoti spoštovana, Evropski parlament pa bi 
lahko nadaljeval s potrditvijo imenovanja predsednika Komisije;

46. glede imenovanja novega kolegija poudarja, da bi bilo treba postopek začeti šele po tem, ko bo 
znan izid drugega referenduma na Irskem; opozarja, da bi se institucije v tem primeru 
popolnoma zavedale prihodnjega pravnega okvira, v katerem bi Komisija izvajala svoj mandat, 
in bi lahko ustrezno upoštevale vsaka svoje pristojnosti v postopku, pa tudi sestavo, strukturo in 
pristojnosti nove Komisije; v primeru pozitivnega izida referenduma, bi Evropski parlament 

                                               
1 Kot je navedeno v izjavi o imenovanju nove Komisije, sprejeti v okviru sklepov Evropskega sveta 11. in 

12. decembra 2008. 
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uradno potrdil novi kolegij, vključno s predsednikom in podpredsednikom Komisije (visokim 
predstavnikom), šele po začetku veljavnosti lizbonske pogodbe;

47. opozarja, da se bo v primeru negativnega izida drugega referenduma na Irskem v celoti 
uporabljal sporazum iz Nice in da bo treba novo Komisijo sestaviti skladno z določbami, v 
skladu s katerimi je število članov Komisije nižje od števila držav članic; poudarja, da bo moral 
v tem primeru Evropski svet sprejeti odločitev o dejanskem številu članov skrčene Komisije; 
poudarja politično voljo Evropskega parlamenta, da zagotovi strogo spoštovanje teh določb;

Načrtovanje

48. meni, da je načrtovanje, tako na strateški kot na operativni ravni, bistvenega pomena za 
zagotavljanje učinkovitosti in skladnosti dejavnosti EU;

49. zato odobrava, da lizbonska pogodba izrecno poziva k načrtovanju kot sredstvu za okrepitev 
sposobnosti delovanja institucij, in predlaga organiziranje več vzporednih načrtovalnih 
dejavnosti upoštevajoč naslednje smernice:

– Evropski parlament, Svet in Komisija bi se morali dogovoriti o „pogodbi” ali „programu” o 
zakonodaji, ki bi bila zasnovana na širokih strateških ciljih in prednostnih nalogah, ki bi jih 
Komisija predstavila na začetku svojega mandata in o katerih bi skupaj razpravljala 
Evropski parlament in Svet, da bi med tremi institucijami dosegli dogovor (po možnosti v 
obliki posebnega medinstitucionalnega sporazuma, četudi ta ne bi bil pravno zavezujoč) o 
skupnih ciljih in prednostnih nalogah v petletnem zakonodajnem obdobju;

– Komisija bi nato na podlagi te pogodbe ali programa nadalje razvila zamisli glede 
finančnega načrta in bi do konca junija v letu po volitvah predstavila svoje predloge glede 
petletnega finančnega okvira, ki bi jim dodala seznam zakonodajnih predlogov, potrebnih za 
zagon posameznih programov; v skladu s postopkom, določenim v pogodbah, bi nato o tem 
finančnem okviru razpravljala Svet in Evropski parlament in ga s do konca istega leta 
sprejela (ali najkasneje do konca prvega trimesečja naslednjega leta);

– to bi Uniji omogočilo, da bi imela pripravljen petletni finančni okvir, ki bi lahko stopil v 
veljavo na začetku leta N+2 (ali N+3)1, kar bo vsem prihodnjim evropskim parlamentom in 
komisijam omogočilo, da bodo odločali o „svojem“ načrtovanju;

50. meni, da bo prehod na sistem petletnega finančnega in političnega načrtovanja zahteval 
podaljšanje sedanjega finančnega okvirja, ki ga vsebuje medinstitucionalni sporazum o 
proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju2, do konca leta 2015/2016, in njegovo 
prilagoditev, naslednji finančni okvir pa bi začel veljati v začetku leta 2016/20173;

51. predlaga, da bi na podlagi pogodbe/programa o zakonodaji in ob upoštevanju večletnega 
finančnega okvira:

                                               
1 N pomeni leto evropskih volitev.
2 Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o 

proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (UL C 139, 14.6.2006, str. 1).
3 V skladu s poročilom poslanca Reimerja Bögeja o vmesnem pregledu finančnega okvira 2007 – 2013 

(INI/2008/2055) in poročilom poslanke Catherine Guy-Quint o finančnih vidikih lizbonske pogodbe 
(INI/2008/2054). 
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– Komisija predstavila svoj letni delovni in zakonodajni program Evropskemu parlamentu in 
Svetu, čemur bi sledila skupna razprava, ki bi Komisiji omogočila vnos potrebnih 
sprememb;

– Svet za splošne zadeve v dialogu z Evropskim parlamentom sprejel skupno operativno 
načrtovanje dejavnosti vsake skupine treh predsedstev za celotno 18 - mesečno obdobje 
njihovega mandata, kar bi se uporabilo kot okvir za operativni program dejavnosti 
posameznega predsedstva v njegovem šestmesečnem mandatu;

Zunanji odnosi

52. poudarja pomen nove razsežnosti, ki jo lizbonska pogodba prinaša celotnemu zunanjemu 
delovanju Unije, tudi skupni zunanji in varnostni politiki, saj bo skupaj s pravno osebnostjo 
Unije in institucionalnimi novostmi na tem področju (še zlasti z oblikovanjem dvojnega 
mandata podpredsednika Komisije (visokega predstavnika) in Evropske službe za 
zunanjepolitično delovanje) lahko odločilno pripomogla k skladnosti in učinkovitosti delovanja 
Unije na tem področju ter znatno povečala prepoznavnost njene vloge na svetovni ravni;

53. zahteva, da se pri vseh odločitvah o zunanjem delovanju navede pravna podlaga, na kateri so 
bile sprejete, da bi tako laže ugotavljali, po katerem postopku so bile sprejete in po katerem 
postopku jih je treba izvajati;

Podpredsednik Komisije (visoki predstavnik)

54. meni, da je oblikovanje dvojnega mandata podpredsednika Komisije (visokega predstavnika) 
bistven korak za zagotovitev skladnosti, učinkovitosti in prepoznavnosti celotnega zunanjega 
delovanja Unije;

55. poudarja, da mora podpredsednika Komisije (visokega predstavnika) Evropski svet imenovati s 
kvalificirano večino ob odobritvi predsednika Komisije, prav tako pa ga mora kot 
podpredsednika Komisije skupaj s celotnim kolegijem komisarjev potrditi tudi Evropski 
parlament; poziva predsednika Komisije, naj zagotovi, da bo Komisija v celoti izvajala svoje 
naloge na tem področju, pri čemer mora upoštevati, da bo visoki predstavnik kot podpredsednik 
Komisije imel temeljno vlogo pri zagotavljanju skladnosti in uspešnosti delovanja kolegija ter 
da je politična in institucionalna dolžnost predsednika Komisije zagotoviti, da ima 
podpredsednik Komisije sposobnosti, potrebne za povezovanje kolegija; poudarja tudi, da se 
mora Evropski svet zavedati tega vidika vloge podpredsednika Komisije (visokega 
predstavnika) ter mora že na začetku postopka opraviti potrebna posvetovanja s predsednikom 
Komisije, da zagotovi njegov uspešen zaključek; opozarja, da bo v okviru svojih pristojnosti v 
zvezi z imenovanjem nove Komisije dosledno izvajal presojo politične in institucionalne 
usposobljenosti imenovanega podpredsednika Komisije (visokega predstavnika);

56. poudarja, da bo Evropska služba za zunanjepolitično delovanje imela temeljno vlogo pri 
podpori podpredsednika Komisije (visokega predstavnika) in bo bistveno prispevala k uspehu 
novega celostnega pristopa k zunanjemu delovanju Unije; poudarja, da bo za vzpostavitev nove 
službe potreben uradni predlog podpredsednika Komisije (visokega predstavnika), kar bo 
mogoče šele po tem, ko bo ta prevzel svoje naloge, predlog pa lahko sprejme le Svet po mnenju 
Evropskega parlamenta in odobritvi Komisije; izraža svojo namero, da bo v celoti izvajal svoje 
proračunske pristojnosti v zvezi z ustanovitvijo Evropske službe za zunanjepolitično delovanje;
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57. poudarja, da so naloge podpredsednika Komisije (visokega predstavnika) zelo zahtevne in bodo 
zahtevale veliko usklajevanja z drugimi institucijami, zlasti s predsednikom Komisije, kateremu 
bo politično odgovoren za področje zunanjega delovanja, ki sodi v pristojnost Komisije, s 
predsedstvom Sveta, ki se bo menjevalo po rotacijskem sistemu, ter s predsednikom Evropskega 
sveta; 

58. poudarja, da bo uresničevanje ciljev, ki so pripeljali do vzpostavitve položaja podpredsednika 
Komisije (visokega predstavnika), precej odvisno od političnega zaupanja med predsednikom in 
podpredsednikom Komisije (visokim predstavnikom) ter od sposobnosti podpredsednika 
Komisije (visokega predstavnika), da uspešno sodeluje s predsednikom Evropskega sveta, s 
predsedstvom Sveta, ki se bo menjevalo po rotacijskem sistemu, ter z ostalimi komisarji, ki 
bodo pod njegovim vodstvom izvajali specifične pristojnosti, povezane z zunanjim delovanjem 
Unije;

59. poziva Komisijo in podpredsednika Komisije (visokega predstavnika), naj v celoti izkoristita 
možnost, da predstavita skupne pobude na področju zunanjih odnosov za okrepitev povezovanja 
različnih področij delovanja Unije na zunanjepolitični ravni ter povečata možnosti, da Svet 
sprejme te pobude, zlasti tiste v zvezi s skupno zunanjo in varnostno politiko; v zvezi s tem 
opozarja, da je potreben parlamentarni nadzor nad ukrepi s področja zunanje in varnostne 
politike;

60. vztraja, da je treba sprejeti določene praktične ukrepe, da bi olajšali delo podpredsednika 
Komisije (visokega predstavnika):

– podpredsednik Komisije (visoki predstavnik) bi moral predlagati imenovanje posebnih 
predstavnikov z jasnim mandatom, opredeljenim v skladu s členom 33 Pogodbe o Evropski 
uniji, ki bi mu pomagali na posebnih področjih njegovih pristojnosti v zadevah skupne 
zunanje in varnostne politike (posebne predstavnike, ki bi jih imenoval Svet, bi moral 
zaslišati tudi Evropski parlament, ti pa bi ga redno obveščali o svojih dejavnostih);

– podpredsednik Komisije (visoki predstavnik) bi moral na področjih, ki niso del skupne 
zunanje in varnostne politike, svoje dejavnosti usklajevati s komisarji, ki so pristojni za ta 
področja, in bi jih moral, kadar je to potrebno, pooblastiti za opravljanje njegovih nalog 
mednarodnega zastopanja Evropske unije na teh področjih;

– v primeru odsotnosti bi moral podpredsednik Komisije (visoki predstavnik) odločiti, kdo ga 
bo zastopal, in sicer za vsak primer posebej in glede na naloge, ki jih je treba vsakokrat 
opraviti;

Zastopanje

61. meni, da lizbonska pogodba vzpostavlja učinkovit, četudi zapleten operativni sistem za 
zastopanje Unije navzven, ter predlaga, da se ta izrazi v skladu s sledečimi smernicami:

– predsednik Evropskega sveta predstavlja Unijo na ravni predsednikov držav ali vlad v 
zadevah, povezanih s skupno zunanjo in varnostno politiko, vendar nima pooblastil za 
vodenje političnih pogajanj v imenu Unije, kar je naloga podpredsednika Komisije 
(visokega predstavnika); lahko je tudi pozvan, da izpolnjuje specifično vlogo zastopanja 
Evropskega sveta na določenih mednarodnih dogodkih;
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– predsednik Komisije zastopa Unijo na najvišji ravni v zvezi z vsemi vidiki zunanjepolitičnih 
odnosov Unije, razen v zadevah, povezanih s skupno zunanjo in varnostno politiko, ter v 
zvezi s specifičnimi sektorskimi politikami, ki sodijo na področje zunanjega delovanja Unije 
(zunanja trgovina itd.); pod okriljem Komisije lahko to vlogo izpolnjuje tudi podpredsednik 
Komisije (visoki predstavnik) ali pristojni/pooblaščeni komisar;

– podpredsednik Komisije (visoki predstavnik) zastopa Unijo na ministrski ravni ali v 
mednarodnih organizacijah, ki so povezane s splošnim zunanjem delovanjem Unije; prav 
tako izpolnjuje naloge zunanjega zastopanja kot predsednik Sveta za zunanje zadeve;

62. meni, da ne bo več zaželeno, da bi bil k opravljanju nalog zunanjega zastopanja Unije pozvan 
predsednik Sveta za splošne zadeve (zlasti predsednik vlade države članice, ki predseduje 
Svetu) ali predsednik sektorske sestave Sveta; 

63. poudarja pomen usklajevanja in sodelovanja med vsemi različnimi stranmi, odgovornimi za 
različne naloge zastopanja Unije navzven, da bi se izognili navzkrižju pristojnosti in zagotovili 
skladnost in prepoznavnost Unije na mednarodni ravni;

°

° °

64. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo in poročilo Odbora za ustavne zadeve posreduje 
Svetu in Komisiji in nacionalnim parlamentom držav članic.
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Osnutek resolucije Evropskega parlamenta o nadaljevanju postopka ratifikacije lizbonske 
pogodbe (AFCO/6/68955)1

Evropski parlament,

– ob upoštevanju lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o 
ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisane 13. decembra 2007 v Lizboni2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. februarja 2008 o lizbonski pogodbi3,

– ob upoštevanju člena 103(2) svojega poslovnika,

A. ker so se parlamentarni postopki za odobritev lizbonske pogodbe zaključili v 24 državah 
članicah,

B. ker po referendumu 12. junija 2008 na Irskem ta država članica zdaj ne more ratificirati 
lizbonske pogodbe,

C. ker je med državljani Evropske unije in njenimi institucijami prišlo do krize zaupanja; ker je 
vseeno prepričan, da lizbonska pogodba predstavlja odločilni korak v smeri preseganja te krize 
zaupanja s krepitvijo vloge Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov, pa tudi 
evropskih državljanov (državljanska pobuda), s krepitvijo pravic posameznikov in socialnih 
pravic evropskih državljanov ter s krepitvijo zmogljivosti za ukrepanje,

D. ker so institucionalne reforme iz Lizbonske pogodbe nujno potrebne za zagotovitev nemotenega 
in uravnoteženega delovanja Evropske unije s popolnim demokratičnim nadzorom,

E. ker so zaradi pomembnih političnih dogodkov leta 2009, zlasti evropskih volitev in oblikovanja 
nove Evropske komisije, potrebne jasne institucionalne določbe, ki se bodo uporabile, saj bo to 
imelo posledice za sestavo novoizvoljenega Evropskega parlamenta, strukturo in potrditev nove 
Komisije ter za nemoteno delovanje institucij EU,

F. ker bo začetek veljavnosti lizbonske pogodbe pred evropskimi volitvami leta 2009 omogočil 
hitro in znatno napredovanje, kot je hitrejše in učinkovitejše sprejemanje odločitev, na primer na 
področjih zanesljive oskrbe z energijo, boja proti terorizmu in organiziranemu kriminalu, pa tudi 
večjo participacijo državljanov v Evropski politiki,

G. ker je v legitimnem interesu držav kandidatk za pristop k Evropski uniji, da pričakujejo hitre 
reforme institucij Unije, da bo ta sposobna za nadaljnje širitve,

H. ker so nedavni mednarodni dogodki, kot je konflikt med Rusijo in Gruzijo, finančna kriza in rast 
cen energije, pokazali na to, da je jasna potreba po bolj usklajenem in enotnem nastopu 
Evropske unije, kar bi ji omogočal okvir, ki ga zagotavlja lizbonska pogodba,

                                               
1 Tega osnutka resolucije se ni obravnavalo in ne o njem glasovalo na plenarnem zasedanju, tako je naslednje 

besedilo navedeno, kot ga je sprejel Odbor za ustavne zadeve.
2 UL C 306. 17.12.2007, str. 1.
3 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0055.
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I. ker bi nadaljnje zamude pri postopku ratifikacije pomenile resno politično tveganje zaradi 
nevarnosti nepričakovanega ali nepredvidljivega razvoja dogodkov,

1. ponavlja in potrjuje podporo lizbonski pogodbi ter potrebi po njeni čimprejšnji ratifikaciji v 
državah članicah Unije;

2. vztraja, da je treba vložiti vse mogoče napore v to, da bi lizbonska pogodba lahko začela veljati 
pred evropskimi volitvami leta 2009, saj bo v primeru, da pogodba ne bo začela veljati, to 
pustilo vrsto posledic, med drugim, kar zadeva uporabo listine o temeljnih pravicah, zelo 
povečane pristojnosti Parlamenta z razširitvijo odločanja s postopkom soodločanja, s 
kvalificirano večino in predhodnim nadzorom nacionalnih parlamentov in kar zadeva sestavo 
Komisije in Evropskega parlamenta, imenovanje visokega predstavnika Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko ter stalno predsedstvo Evropskega sveta;

3. ugotavlja, da bo število komisarjev manjše od števila držav članic, če bo nova Komisija 
imenovana v skladu z določbami pogodbe iz Nice;

4. poziva pristojne organe na Švedskem in v Češki republiki, naj postopke v zvezi z ratifikacijo 
zaključijo še pred koncem tega leta;

5. ceni, da je irska vlada pripravila poglobljeno analizo o vzrokih za negativni izid referenduma, in 
jo poziva, naj v bližnji prihodnosti pripravi konkretne predloge, s katerimi bo ustvarila pogoje, 
ki bodo omogočali obnovitev ratifikacijskega postopka na Irskem, ob spoštovanju tamkajšnjih 
demokratičnih pravil;

6. je seznanjen s številnimi pomisleki, ki so jih irski državljani izrazili ob referendumu, a je 
prepričan, da se je nanje možno odzvati brez spremembe pogodbe;

7. resnično pričakuje, da bo Evropski svet decembra dosegel končni sporazum, ki bo Irski 
omogočil, da spomladi 2009 obnovi ratifikacijski postopek;

8. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji in 
nacionalnim parlamentom držav članic EU.
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Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. maja 2005 o pregledu Okvirnega sporazuma o 
odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo (2005/2076(ACI)) – Poročilo Joja Leinena

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 10 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in izjave št. 3, priložene k 
sklepni listini medvladne konference, ki je sprejela Pogodbo iz Nice,

– ob upoštevanju člena III-397 Pogodbe o Ustavi za Evropo,

– ob upoštevanju Okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo z 
dne 5. julija 20001,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. novembra 2004 o izvolitvi nove Komisije2,

– ob upoštevanju sklepa konference predsednikov z dne 14. aprila 2005, 

– ob upoštevanju Okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo (v 
nadaljevanju "sporazum"),

– ob upoštevanju člena 24(3) in člena 120 svojega Poslovnika ter točke XVIII (4) Priloge VI k 
Poslovniku, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0147/2005),

A. ker je zaradi poglabljanja demokracije v Evropski uniji, o čemer še posebej priča podpis 
Pogodbe o Ustavi za Evropo, nujna krepitev odnosov med Evropskim parlamentom in Komisijo 
kot tudi večji parlamentarni nadzor nad delovanjem izvršnega organa, 

B. ker je postopek imenovanja sedanje Komisije okrepil demokratično legitimnost 
institucionalnega sistema Unije in je izpostavil politično dimenzijo odnosov med obema 
ustanovama,

C. ker se v predloženem novem sporazumu odraža ta razvoj,

D. ker so v zvezi s sporazumom potrebna določena pojasnila, opisana v nadaljevanju,

E. ker je glede na pogajalski proces, ki je pripeljal do sklenitve političnega sporazuma, izjemno 
pomembno, da se vodenje pogajanj zaupa ljudem, ki so prejeli politični mandat,

F. ker imajo medinstitucionalni in okvirni sporazumi nezanemarljive posledice in je zato za lažji 
dostop do njih ter za zagotovitev preglednosti nujno potrebno zbrati vse obstoječe sporazume in 
jih objaviti kot prilogo k Poslovniku Evropskega parlamenta,

1. izraža zadovoljstvo ne le nad večjo skladnostjo in enostavnejšo obliko, pač pa tudi nad 
naslednjimi pozitivnimi točkami, ki jih vsebuje osnutek novega sporazuma:

                                               
1 UL C 121, 24.4.2001, str. 122.
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2004)0063.
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(a) nova določila v zvezi z možnim navzkrižjem interesov (točka 2),

(b) dogovorjeni postopki v primeru zamenjave članov Komisije v času njenega mandata (točka 
4),

(c) zagotovilo o tem, da bodo kandidati za komisarje v postopku imenovanja Komisije 
posredovali vse bistvene informacije (točka 7),

(d) vzpostavitev rednega dialoga na najvišji ravni med predsednikom Komisije in konferenco 
predsednikov (točka 10),

(e) skupna opredelitev predlogov in pobud, za katere velja, da so še posebej pomembni, in sicer 
na temelju zakonodajnega in delovnega programa Komisije ter večletnega 
medinstitucionalnega načrtovanja, kot tudi zagotovilo, da bo Parlament enako kot Svet 
obveščen o vseh ukrepih Komisije (točki 8 in 12),

(f) boljše obveščanje o tem, kako Komisija upošteva in vključuje stališča Parlamenta (točki 14 
in 31),

(g) javnost temeljnih informacij o skupinah strokovnjakov Komisije (točka 16), pod pogojem, 
da se upoštevajo določila odstavka 2 tega sklepa,

(h) potrditev določil o sodelovanju Parlamenta na mednarodnih konferencah in nove specifične 
reference v zvezi s konferencami donatorjev in misijami za spremljanje volitev (točke 19 do 
25),

(i) vključitev v sporazum (točka 35) obveznosti, ki jih ima Komisija v okviru izvedbenih 
ukrepov s področja vrednostnih papirjev, bančništva in zavarovalništva ("postopek 
Lamfalussy"), in sporazum med Evropskim parlamentom in Komisijo o postopkih za 
izvajanje sklepa o komitologiji1, ob upoštevanju določil odstavka 3 tega sklepa,

(j) prevzete obveznosti glede sodelovanja Komisije pri delu Parlamenta (točke 37 do 39),

(k) vključitev določila o ponovni oceni sporazuma po uveljavitvi Pogodbe o Ustavi za Evropo 
(točka 43);

2. poudarja pomen, ki ga pripisuje jasni preglednosti glede sestave in delovanja skupin 
strokovnjakov Komisije (točka 16), in Komisijo poziva, naj sporazum izvaja v tem duhu;

3. poziva Komisijo, naj z ozirom na svoj predlog z dne 11. decembra 2002 upošteva politične 
usmeritve, kakor jih je opredelil Parlament pri izvajanju svoje pravice do preučitve dokumentov 
v postopku komitologije;

4. pripisuje velik pomen temu, da so njegovi člani delegacij, ki sodelujejo na mednarodnih 
konferencah in drugih pogajanjih, navzoči pri internih usklajevalnih sestankih Unije, pri čemer 
se razume, da Parlament spoštuje pravila glede tajnosti tovrstnih sestankov, in zato poziva 
Komisijo, naj pred Svetom ustrezno podpre zahteve Parlamenta;

                                               
1 Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji 

podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).
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5. vztraja, da Komisija ob predstavitvi integriranih smernic za gospodarstvo in zaposlovanje 
predvidi obdobje najmanj dveh mesecev, da bi se o njih lahko ustrezno posvetovalo s 
Parlamentom;

6. odobri sporazum, priložen temu sklepu;

7. sklene, da bo sporazum postal priloga Poslovnika Evropskega parlamenta in bo nadomestil 
sedanji Prilogi XIII in XIV;

8. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in Prilogo k njemu posreduje Svetu in Komisiji ter 
parlamentom držav članic.
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PRILOGA

Okvirni sporazum o odnosih
med Evropskim parlamentom in Komisijo

Evropski parlament in Komisija Evropskih skupnosti (v nadaljevanju "instituciji"),

− ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in 
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljevanju "pogodbe"),

− ob upoštevanju medinstitucionalnih sporazumov in besedil, ki urejajo odnose med 
institucijama,

− ob upoštevanju Poslovnika Evropskega parlamenta1 in zlasti členov 98, 99 in 120, kakor 
tudi Priloge VII, 

A. ker pogodbe krepijo demokratično legitimnost postopka odločanja Evropske unije,

B. ker instituciji pripisujeta velik pomen učinkovitemu prenosu in izvajanju zakonodaje 
Skupnosti,

C. ker ta okvirni sporazum ne vpliva na pooblastila in pristojnosti Parlamenta, Komisije ali 
katere koli druge institucije ali organa Evropske unije, temveč želi zagotoviti, da bi se ta 
pooblastila in pristojnosti kar najbolj učinkovito izvajala,

D. ker je treba posodobiti obstoječi okvirni sporazum, sklenjen julija 20002, in ga nadomestiti z 
naslednjim besedilom,

se sporazumeta o naslednjem:

I. PODROČJE UPORABE

1. Instituciji se sporazumeta o naslednjih ukrepih za okrepitev politične odgovornosti in legitimnosti 
Komisije, širitev konstruktivnega dialoga, izboljšanje pretoka informacij med institucijama ter 
usklajenosti postopkov in načrtovanja.

Sporazumeta se tudi o specifičnih izvedbenih ukrepih za pošiljanje zaupnih dokumentov in 
informacij Komisije, navedenih v Prilogi 1, ter o časovnem razporedu zakonodajnega in delovnega 
programa Komisije, navedenem v Prilogi 2.

II. POLITIČNA ODGOVORNOST

2. Vsak član Komisije prevzema politično odgovornost za ukrepe na področju, za katerega je 
pristojen, brez poseganja v načelo kolegialnosti znotraj Komisije.

                                               
1 UL L 44, 15.2.2005, str. 1.
2 UL C 121, 24.4.2001, str. 122.
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Predsednik Komisije je v celoti odgovoren za ugotavljanje kakršnega koli navzkrižja interesov, ki 
članu Komisije onemogoča opravljanje njegovih dolžnosti. 

Predsednik Komisije je odgovoren tudi za vse nadaljnje ukrepe, sprejete v tovrstnih okoliščinah; če 
je bil posamezni primer dodeljen drugemu članu Komisije, predsednik o tem nemudoma pisno 
obvesti predsednika Parlamenta.

3. Kadar Parlament izrazi nezaupanje v člana Komisije, predsednik Komisije po tehtnem razmisleku 
o tej odločitvi pozove zadevnega člana k odstopu ali Parlamentu pojasni svoje odločitve. 

4. Kadar je zamenjava določenega člana Komisije v času njegovega mandata v skladu s členom 215 
Pogodbe o Evropski skupnosti neizogibna, predsednik Komisije o tem nemudoma obvesti 
predsednika Parlamenta, da se doseže dogovor o tem, kako namerava predsednik Komisije čim 
hitreje zagotoviti predstavitev prihodnjega člana pred Parlamentom ob polnem upoštevanju 
pristojnosti institucij.

Parlament zagotovi, da so njegovi postopki izvedeni čim prej, da bi bil predsednik Komisije o 
njegovem stališču obveščen dovolj časa, preden začne kandidat izvrševati naloge kot predstavnik 
Komisije.

5. Predsednik Komisije nemudoma obvesti Parlament o vsaki odločitvi glede dodelitve pristojnosti 
posameznim članom Komisije. Kadar se bistveno spremenijo pristojnosti posameznega člana 
Komisije, zadevni član nastopi pred pristojnim parlamentarnim odborom na zahtevo Parlamenta.

6. Vsaka sprememba pravil ravnanja članov Komisije, povezanih z navzkrižjem interesov ali 
etičnim ravnanjem, se nemudoma pošlje Parlamentu. 

Komisija upošteva stališča, ki jih v zvezi s tem poda Parlament. 

7. Parlament se v skladu s členom 99 svojega Poslovnika pravočasno, pred začetkom postopkov za 
potrditev nove Komisije, posvetuje s kandidatom za mesto predsednika Komisije. Parlament 
upošteva pripombe kandidata. 

Postopki so zasnovani tako, da zagotavljajo odprto, pošteno in dosledno oceno predlagane Komisije 
kot celote. 

Člani predlagane Komisije zagotovijo popolno razkritje vseh ustreznih informacij v skladu z 
načelom neodvisnosti iz člena 213 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

III. KONSTRUKTIVNI DIALOG IN PRETOK INFORMACIJ

(i) Splošne določbe

8. Komisija pravočasno in izčrpno obvešča Parlament o svojih predlogih in pobudah na 
zakonodajnem in proračunskem področju.

Na vseh področjih, kjer Parlament deluje kot zakonodajno telo ali kot del proračunske oblasti, je na 
vsaki stopnji zakonodajnega in proračunskega postopka obveščen enakovredno s Svetom.
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9. Na področjih skupne zunanje in varnostne politike ter policijskega in pravosodnega sodelovanja v 
kazenskih zadevah Komisija sprejme ukrepe za okrepitev sodelovanja Parlamenta, tako da kar 
najbolj upošteva njegova stališča.

10. Predsednik Komisije in/ali podpredsednik, pristojen za medinstitucionalne odnose, se bo vsake 
tri mesece sestal s konferenco predsednikov za zagotovitev rednega dialoga med institucijama na 
najvišji ravni. Predsednik Komisije se bo vsaj dvakrat letno udeležil sej konference predsednikov. 

11. Vsak član Komisije zagotovi reden in neposreden pretok informacij med njim in predsednikom 
zadevnega parlamentarnega odbora.

12. Komisija ne objavi nobenega zakonodajnega predloga ali pomembne pobude oziroma odločitve, 
preden o tem v pisni obliki ne obvesti Parlamenta.

Na osnovi zakonodajnega in delovnega programa Komisije ter večletnega programa instituciji v 
medsebojnem soglasju vnaprej določita posebej pomembne predloge in pobude z namenom njihove 
predstavitve na plenarnem zasedanju Parlamenta. 

Podobno določita tiste predloge in pobude, ki se predstavijo pred konferenco predsednikov ali o 
katerih se na ustrezen način obvesti pristojni parlamentarni odbor ali njegovega predsednika.

Ti sklepi se sprejmejo v okviru rednega dialoga med institucijama, predvidenega v točki 10, ter se 
redno posodabljajo, ob upoštevanju morebitnih političnih dogodkov.

13. Če se interni dokument Komisije, o katerem Parlament ni bil obveščen v skladu s točkami 8, 9 
in 12, razširja zunaj institucij, lahko predsednik Parlamenta zahteva, da se zadevni dokument 
nemudoma pošlje Parlamentu, da se ga posreduje poslancem, ki ga morebiti zahtevajo.

14. Komisija redno v pisni obliki sporoča informacije o ukrepih, sprejetih kot odgovor na posebne 
zahteve, ki jih je Parlament v svojih resolucijah naslovil nanjo. Parlament obvesti tudi o primerih, 
ko njegovega stališča ne more upoštevati. 

V zvezi s postopkom podelitve razrešnice se uporabljajo posebne določbe iz točke 26.

Komisija upošteva vsako zahtevo za predložitev zakonodajnih predlogov, ki jo v skladu s členom 
192 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti poda Parlament, ter o njej poda hiter in natančen 
odgovor.

Na zahtevo Parlamenta ali Komisije se pred pristojnim parlamentarnim odborom in, če je potrebno, 
na plenarnem zasedanju Parlamenta zagotovi tudi informacije o spremljanju pomembnih zahtev 
Parlamenta.

15. Kadar država članica vloži zakonodajno pobudo v skladu s členom 34 Pogodbe o Evropski 
uniji, Komisija obvesti Parlament, če ta tako zahteva, o svojem stališču glede pobude pred 
pristojnim parlamentarnim odborom.

16. Komisija obvesti Parlament o seznamu skupin strokovnjakov, ustanovljenih z namenom, da 
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Komisiji pomagajo pri izvrševanju njene pravice do zakonodajne pobude. Seznam se redno 
dopolnjuje in je javen.

V tem okviru Komisija na ustrezen način obvesti pristojni parlamentarni odbor, na posebno in 
obrazloženo zahtevo njegovega predsednika, o dejavnostih in sestavi takšnih skupin.

17. S pomočjo ustreznih mehanizmov instituciji vodita konstruktivni dialog o vprašanjih v zvezi s 
pomembnimi upravnimi zadevami, zlasti o vprašanjih, ki neposredno vplivajo na upravo samega 
Parlamenta.

18. Kadar se uveljavlja zaupnost v zvezi s katero koli informacijo, posredovano na podlagi tega 
okvirnega sporazuma, se uporabljajo določbe iz Priloge 1.

(ii) Zunanji odnosi, širitev in mednarodni sporazumi

19. Komisija Parlamentu zagotovi zgodnje in jasne informacije o mednarodnih sporazumih, 
vključno s trgovinskimi sporazumi, tako med pripravljalno fazo takih sporazumov kot med potekom 
in zaključkom mednarodnih pogajanj. Te informacije zajemajo osnutke pogajalskih smernic, 
sprejete pogajalske smernice ter nadaljnji potek in zaključek pogajanj.

Informacije iz prvega pododstavka se Parlamentu zagotovijo dovolj zgodaj, da lahko slednji po 
potrebi izrazi svoje stališče in da lahko Komisija ta stališča čim bolj upošteva. Te informacije se 
zagotovijo prek zadevnih parlamentarnih odborov in po potrebi na plenarnem zasedanju.

Parlament se s svoje strani zavezuje, da bo vzpostavil ustrezne postopke in jamstva glede zaupnosti 
v skladu z določbami Priloge 1.

20. Komisija sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da je Parlament nemudoma in izčrpno 
obveščen o:

(i) odločitvah glede začasne uporabe ali odložitve izvajanja sporazumov in

(ii) stališču Skupnosti v telesu, ustanovljenem s sporazumom.

21. Kadar Komisija zastopa Evropsko skupnost, na zahtevo Parlamenta olajša vključitev poslancev 
Parlamenta kot opazovalcev v delegacije Skupnosti, ki se pogajajo o večstranskih sporazumih. 
Poslanci Parlamenta se ne smejo neposredno udeleževati pogajalskih srečanj.

Komisija se zavezuje redno obveščati poslance Parlamenta, ki kot opazovalci sodelujejo v 
delegacijah za pogajanja o večstranskih sporazumih.

22. Preden na donatorskih konferencah Komisija obljubi finančno pomoč, ki pomeni nove finančne 
obveznosti in za katero je potrebna privolitev proračunskega organa, tega o tem obvesti in preuči 
njegove pripombe.

23. Instituciji se sporazumeta o sodelovanju na področju opazovanja volitev. Komisija sodeluje s 
Parlamentom, tako da zagotovi potrebno pomoč delegacijam Parlamenta, ki se udeležijo misij 
Skupnosti za opazovanje volitev. 
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24. Komisija izčrpno obvešča Parlament o napredku pristopnih pogajanj, zlasti o njihovih glavnih 
vidikih in razvoju, da lahko slednji svoja stališča pravočasno izrazi preko ustreznih parlamentarnih 
postopkov.

25. Če Parlament o teh zadevah na podlagi člena 82 svojega Poslovnika sprejme priporočilo in če se 
Komisija iz utemeljenih razlogov odloči, da takega priporočila ne more podpreti, obrazloži razloge 
pred Parlamentom na plenarnem zasedanju ali na prihodnji seji pristojnega parlamentarnega odbora.

(iii) Izvrševanje proračuna

26. V zvezi z letno razrešnico, ki jo ureja člen 276 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, 
Komisija pošlje vse informacije, potrebne za nadzor izvrševanja proračuna za zadevno leto, ki jih v 
ta namen zahteva predsednik parlamentarnega odbora, pristojnega za postopek podelitve razrešnice 
na podlagi Priloge VI Poslovnika Evropskega parlamenta.

Če se pojavijo nove okoliščine v zvezi s preteklimi leti, za katera je bila razrešnica že podeljena, 
Komisija posreduje vse potrebne informacije o zadevi z namenom, da se doseže rešitev, ki je 
sprejemljiva za obe strani.

IV. SODELOVANJE NA PODROČJU ZAKONODAJNIH 

POSTOPKOV IN NAČRTOVANJA
(i) Politični in zakonodajni programi Komisije ter večletno načrtovanje Evropske unije

27. Komisija predstavi predloge za večletno načrtovanje programov Evropske unije z namenom, da 
se doseže soglasje o medinstitucionalnem načrtovanju med zadevnimi institucijami.

28. Nova Komisija čim prej predstavi svoj politični in zakonodajni program.

29. Ko Komisija pripravlja svoj zakonodajni in delovni program, instituciji sodelujeta v skladu s 
časovnim razporedom iz Priloge 2.

Komisija upošteva naloge, ki jih je Parlament ocenil kot prednostne. 

Komisija zagotovi zadostno količino podrobnih informacij o tem, kaj se načrtuje pod vsako točko 
zakonodajnega in delovnega programa.

30. Podpredsednik Komisije, pristojen za medinstitucionalne odnose, se zavezuje, da bo vsake tri 
mesece poročal konferenci predsednikov o političnem izvajanju zakonodajnega in delovnega 
programa za zadevno leto in morebitnih dopolnitvah zaradi aktualnih in pomembnih političnih 
dogodkov.

 (ii) Splošni zakonodajni postopki

31. Komisija se zavezuje, da bo natančno preučila spremembe k svojim zakonodajnim predlogom, 
ki jih je sprejel Parlament, z namenom njihovega upoštevanja v morebitnem spremenjenem 
predlogu.

Komisija se zavezuje, da bo pri tem, ko bo v skladu s členom 251 Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti podala mnenje o spremembah Parlamenta, kar najbolj upoštevala spremembe, sprejete 
med drugo obravnavo; če se zaradi pomembnih razlogov in po presoji kolegija odloči, da ne bo 
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sprejela ali podprla takih sprememb, obrazloži svojo odločitev pred Parlamentom, vsekakor pa v 
svojem mnenju o spremembah Parlamenta v skladu s točko c) tretjega pododstavka člena 251(2).

32. Komisija Parlament in Svet predhodno obvesti o umiku svojih predlogov.

33. Za zakonodajne postopke, ki ne vključujejo soodločanja, Komisija:

(i) zagotovi, da so organi Sveta pravočasno opozorjeni, naj ne dosežejo političnega sporazuma 
o njenih predlogih, preden Parlament ni sprejel svojega mnenja. Zaprosi, naj se razprava na 
ministrski ravni zaključi šele po tem, ko so imeli člani Sveta na voljo dovolj časa za 
preučitev mnenja Parlamenta;

(ii) zagotovi, da Svet upošteva pravila, ki jih je razvilo Sodišče Evropskih skupnosti, po 
katerih je v primeru, ko Svet bistveno spremeni predlog Komisije, potrebno ponovno 
posvetovanje s Parlamentom. Komisija obvesti Parlament o vsakem opozorilu Svetu glede 
potrebe po ponovnem posvetovanju;

(iii) se zavezuje, da bo po potrebi umaknila zakonodajni predlog, ki ga je Parlament zavrnil. Če 
se Komisija zaradi pomembnih razlogov in po presoji kolegija odloči ohraniti svoj predlog, 
razloge za tako odločitev predstavi v izjavi pred Parlamentom.

34. Po drugi strani se za izboljšanje zakonodajnega načrtovanja Parlament zavezuje:

(i) načrtovati zakonodajne dele svojih dnevnih redov, tako da bodo v skladu z veljavnim 
zakonodajnim programom in resolucijami, ki jih je sprejel v zvezi s tem programom;

(ii) kolikor je koristno za postopek, upoštevati primerne roke pri sprejemu svojega mnenja v 
prvi obravnavi, in sicer v postopku sodelovanja, v postopku soodločanja in v postopku 
posvetovanja;

(iii) po možnosti čim prej po sprejetju zakonodajnega programa imenovati poročevalce o 
prihodnjih predlogih;

(iv) absolutno prednostno preučiti zahteve po ponovnem posvetovanju, kolikor so mu bile 
posredovane vse potrebne informacije.

(iii) Posebna zakonodajna in izvedbena pooblastila Komisije

35. Komisija Parlament izčrpno in pravočasno obvešča o aktih, ki jih sprejme in ki sodijo v njeno 
zakonodajno pristojnost.

Izvajanje Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje 
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil1 ureja Sporazum med Evropskim parlamentom in 
Komisijo2 o postopkih za izvajanje tega sklepa.

V zvezi z izvedbenimi ukrepi na področju vrednostnih papirjev, bančništva in zavarovalništva 

                                               
1 UL L 184, 17.7.1999, str. 23.
2 UL L 256, 10.10.2000, str. 19.
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Komisija potrjuje zaveze, ki jih je dala na plenarni seji 5. februarja 2002 in ponovno potrdila 31. 
marca 2004. Komisija se zlasti zavezuje, da bo kar najbolj upoštevala stališče Parlamenta in vsako 
njegovo resolucijo, sprejeto v zvezi izvedbenimi ukrepi, ki presegajo izvedbena pooblastila, 
predvidena v temeljnih aktih; v takih primerih si bo prizadevala doseči uravnoteženo rešitev.

(iv) Spremljanje uporabe zakonodaje Skupnosti

36. Poleg posebnih poročil in letnega poročila o izvajanju zakonodaje Skupnosti Komisija na 
zahtevo pristojnega parlamentarnega odbora ustno obvešča Parlament o stanju, doseženem v 
postopku neposredno po tem, ko je bilo poslano obrazloženo mnenje, oziroma, v primeru postopka 
zaradi neobvestitve o ukrepih za izvajanje direktive ali zaradi neskladnosti s sodbo Sodišča, 
neposredno po pisnem opominu.

V. SODELOVANJE KOMISIJE V PARLAMENTARNIH POSTOPKIH

37. Parlament si prizadeva zagotoviti, da so točke, ki sodijo v pristojnost člana Komisije, praviloma 
zbrane skupaj na dnevnem redu.

Komisija si prizadeva zagotoviti, da so člani Komisije na zahtevo Parlamenta praviloma navzoči na 
plenarnih zasedanjih glede točk dnevnega reda, ki sodijo v njihovo pristojnost.

38. Za zagotovitev navzočnosti članov Komisije se Parlament zavezuje prizadevati si držati se 
svojih končnih osnutkov dnevnih redov. 

Kadar Parlament spremeni svoj končni osnutek dnevnega reda ali kadar spremeni vrstni red točk na 
dnevnem redu delnega zasedanja, o tem nemudoma obvesti Komisijo. Komisija se kar najbolj 
potrudi, da zagotovi navzočnost pristojnega člana Komisije.

39. Komisija lahko predlaga uvrstitev točk na dnevni red najpozneje na seji konference 
predsednikov, ki določi končni osnutek dnevnega reda delnega zasedanja. Parlament v največji 
možni meri upošteva take predloge.

40. Član Komisije, pristojen za točko, ki se obravnava v parlamentarnem odboru, je praviloma 
navzoč na zadevni seji odbora, če je povabljen.

Člani Komisije lahko govorijo na svojo prošnjo.

Parlamentarni odbori si prizadevajo, da se držijo svojih osnutkov dnevnega reda in dnevnega reda.

Kadar parlamentarni odbor spremeni osnutek svojega dnevnega reda ali svoj dnevni red, o tem 
nemudoma obvesti Komisijo.

Kadar navzočnost člana Komisije na seji parlamentarnega odbora ni izrecno zahtevana, Komisija 
zagotovi, da jo zastopa pristojni uradnik ustreznega položaja.

VI. KONČNE DOLOČBE

41. Instituciji se zavezujeta okrepiti sodelovanje na področju informiranja in obveščanja.
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42. Instituciji redno ocenjujeta izvajanje tega okvirnega sporazuma in njegovih prilog ter glede na 
praktične izkušnje na zahtevo ene od njiju preučita možnost njegove spremembe.

43. Okvirni sporazum se ponovno prouči po začetku veljavnosti Pogodbe o Ustavi za Evropo.

V ......................, ..................

Za Evropski parlament Za Komisijo

Predsednik Predsednik
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PRILOGA 1

Posredovanje zaupnih informacij Evropskemu parlamentu

1. Področje uporabe

1.1. Ta priloga ureja posredovanje zaupnih informacij Komisije Parlamentu in njegovo ravnanje 
s takšnimi informacijami v okviru izvajanja parlamentarnih pristojnosti v zvezi z 
zakonodajnimi in proračunskimi postopki, postopkom podelitve razrešnice ter splošnim 
izvrševanjem nadzorne funkcije Parlamenta. Instituciji delujeta v skladu z medsebojnimi 
dolžnostmi poštenega sodelovanja v duhu popolnega medsebojnega zaupanja in ob 
doslednem upoštevanju zadevnih določb pogodb, zlasti členov 6 in 46 Pogodbe o Evropski 
uniji ter člena 276 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

1.2. "Informacije" pomenijo kakršno koli pisno ali ustno informacijo ne glede na obliko in 
avtorja.

1.3. Komisija zagotovi, da se Parlamentu, v skladu z določbami te priloge, zagotovi dostop do 
informacij, kadar koli od enega izmed parlamentarnih teles, navedenih v točki 1.4., prejme 
zahtevo glede posredovanja zaupnih informacij.

1.4. V okviru te priloge lahko zaupne informacije od Komisije zahtevajo naslednji: predsednik 
parlamenta, predsedniki parlamentarnih odborov, ki jih to zadeva, predsedstvo in konferenca 
predsednikov.

1.5. Informacije o postopkih glede ugotavljanja kršitev in postopkih v zvezi s konkurenco so 
izvzete iz te priloge, kolikor na dan prejema zahteve enega izmed parlamentarnih odborov še 
ni bila sprejeta dokončna odločitev Komisije.

1.6. Te določbe se uporabljajo brez poseganja v Sklep št. 95/167/ES, Euratom, ESPJ Evropskega 
parlamenta, Sveta in Komisije z dne 19. aprila 1995 o določbah, ki podrobneje urejajo 
uresničevanje preiskovalne pravice Evropskega parlamenta1, in zadevne določbe Sklepa
Komisije št. 1999/352/ES, ESPJ, Euratom z dne 28. aprila 1999 o ustanovitvi Evropskega 
urada za boj proti goljufijam (OLAF)2.

2. Splošne določbe

2.1. Na zahtevo enega izmed teles iz točke 1.4. Komisija kar najhitreje posreduje temu telesu vse 
zaupne informacije, ki so potrebne za izvajanje nadzorne funkcije Parlamenta. Instituciji v 
skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi spoštujeta:

− temeljne človekove pravice, vključno s pravico do poštenega postopka in pravico 
varovanja zasebnosti;

− določbe, ki urejajo sodne in disciplinske postopke;

− varovanje poklicne skrivnosti in poslovnih povezav;
                                               
1 UL L 113, 19.5.1995, str. 1.
2 UL L 136, 31.5.1999, str. 20.
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− zaščito interesov Unije, zlasti tistih v zvezi z javno varnostjo, mednarodnimi odnosi, 
monetarno stabilnostjo in finančnimi interesi.

V primeru nestrinjanja se zadeva predloži predsednikoma institucij, da razrešita spor. 
Zaupne informacije države, institucije ali mednarodne organizacije se posredujejo le z 
njenim soglasjem.

2.2. V primeru dvoma glede zaupne narave posamezne informacije ali če je treba določiti 
ustrezne načine, da bi bila posredovana v skladu z eno izmed možnosti, navedenih v točki 
3.2., se predsednik pristojnega parlamentarnega odbora, ki ga po potrebi spremlja 
poročevalec, nemudoma posvetuje s članom Komisije, pristojnim za to področje. V primeru 
nestrinjanja se zadeva predloži predsednikoma institucij, da razrešita spor.

2.3. Če na koncu postopka iz točke 2.2. sporazum ni dosežen, predsednik Parlamenta na 
obrazloženo zahtevo zadevnega parlamentarnega odbora pozove Komisijo, naj v pravilno
navedenem in ustreznem roku posreduje zadevne zaupne informacije, pri čemer način 
posredovanja izbere izmed možnosti, navedenih v oddelku 3 te priloge. Pred iztekom tega 
roka Komisija pisno obvesti Parlament o svojem dokončnem stališču, glede česar si 
Parlament pridržuje pravico, da po potrebi izvršuje svojo pravico do uporabe pravnih 
sredstev.

3. Ureditev za dostop do zaupnih informacij in ravnanjem z njimi

3.1. Zaupne informacije, posredovane v skladu s postopki iz točke 2.2. in po potrebi iz točke 
2.3., se na odgovornost predsednika ali člana Komisije posredujejo parlamentarnemu 
odboru, ki je podal zahtevo.

3.2. Brez poseganja v določbe točke 2.3. se dostop in načini pošiljanja, namenjeni ohranjanju 
zaupnosti informacij, določijo s soglasjem med članom Komisije, pristojnim za zadevno 
področje, in ustreznim parlamentarnim telesom, ki ga pravilno zastopa njegov predsednik, ki 
izbereta eno izmed naslednjih možnosti:

− informacije, namenjene predsedniku in poročevalcu pristojnega parlamentarnega 
odbora;

− omejeni dostop do informacij za vse člane pristojnega parlamentarnega odbora v 
skladu z ustreznimi postopki in z možnostjo, da se dokumenti po preučitvi poberejo 
in da se prepove njihovo fotokopiranje;

− razprava v pristojnem parlamentarnem odboru, zaprta za javnost, v skladu z načini, 
ki se lahko razlikujejo glede na stopnjo zaupnosti, in v skladu z načeli, navedenimi v 
Prilogi VII Poslovnika Parlamenta;

− posredovanje dokumentov, iz katerih so bili vsi osebni podatki odstranjeni;

− v primerih, utemeljenih z absolutno izjemnimi razlogi, informacije, namenjene samo 
predsedniku Parlamenta.
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Zadevne informacije se ne smejo objaviti ali posredovati drugim naslovnikom.

3.3. V primeru nespoštovanja navedene ureditve se uporabijo določbe v zvezi s sankcijami, 
navedene v Prilogi VII Poslovnika Evropskega parlamenta.

3.4. Za izvajanje navedenih določb Parlament zagotovi, da se dejansko vzpostavi:

− varen sistem arhiviranja dokumentov, označenih kot zaupni;

− varna soba za branje (brez fotokopirnih strojev, telefonov, telefaksa, optičnih 
čitalcev ali druge tehnične opreme za razmnoževanje ali posredovanje dokumentov 
ipd.);

− varnostne določbe, ki urejajo dostop do sobe za branje, vključno z zahtevo glede 
podpisa v register dostopov in slovesno izjavo o nerazširjanju preučevanih zaupnih 
informacij.

3.5. Komisija sprejme vse potrebne ukrepe za izvajanje določb te priloge.
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PRILOGA 2

Časovni razpored za zakonodajni in delovni program Komisije

1. Februarja predsednik Komisije in/ali podpredsednik, pristojen za medinstitucionalne 
odnose, predstavi konferenci predsednikov sklep Komisije o letnem strateškem 
načrtovanju za naslednje leto.

2. Na delnem zasedanju februarja/marca se zadevne institucije udeležijo razprave o glavnih 
smernicah političnih prednostnih nalog, ki temeljijo na sklepu o letnem strateškem
načrtovanju za naslednje leto.

3. Po razpravi pristojni odbori in zadevni člani Komisije na vsakem izmed njihovih posebnih 
področij nato celo leto vodijo reden dvostranski dialog za oceno izvajanja tekočega 
zakonodajnega in delovnega programa Komisije ter za razpravo o pripravi prihodnjega 
programa. Vsak parlamentarni odbor redno poroča o izidu teh srečanj konferenci 
predsednikov odborov. 

4. Konferenca predsednikov odborov si redno izmenjuje mnenja s podpredsednikom 
Komisije, pristojnim za medinstitucionalne odnose, z namenom, da ocenita izvajanje 
trenutnega zakonodajnega in delovnega programa Komisije, se dogovorita o pripravi 
prihodnjega programa in preučita izide dvostranskega dialoga, ki poteka med pristojnimi 
parlamentarnimi odbori in zadevnimi člani Komisije.

5. Septembra konferenca predsednikov odborov predloži povzetek poročila konferenci 
predsednikov, ki o tem obvesti Komisijo.

6. Na novembrskem delnem zasedanju predsednik Komisije ob udeležbi kolegija komisarjev 
predstavi Parlamentu zakonodajni in delovni program Komisije za prihodnje leto. 
Predstavitev vključuje oceno izvajanja trenutnega programa. Sledi ji sprejetje resolucije 
Parlamenta na decembrskem delnem zasedanju.

7. Zakonodajnemu in delovnemu programu se priloži seznam zakonodajnih in 
nezakonodajnih predlogov za prihodnje leto, in sicer v obliki, ki jo je treba še določiti1. 
Program se posreduje Parlamentu dovolj časa pred delnim zasedanjem, na katerem se o 
njem razpravlja.

8. Ta časovni razpored se uporablja za vsako redno obdobje načrtovanja, razen za leto 
volitev v Parlament, ki sovpada z letom izteka mandata Komisije.

9. Ta časovni razpored ne vpliva na prihodnje sporazume o medinstitucionalnem 
načrtovanju.

                                               
1 Vključiti: časovni okvir in po potrebi pravno podlago ter proračunske posledice.



PE423.766 124/353 DV\779820SL.doc

SL



Resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2005 o smernicah za potrditev 
Evropske komisije (2005/2024(INI)) – Poročilo Andrewa Duffa

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 213 in 214 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in člena 126 
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo1,

– ob upoštevanju členov I-26, I-27, I-28, III-348 in III-350 Pogodbe o Ustavi za Evropo in Izjave 
7 o členu I- 27 Ustave za Evropo, priložene Sklepni listini medvladne konference, 

– ob upoštevanju člena 10 Akta z dne 20. septembra 1976 o izvolitvi članov Evropskega 
parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami2,

– ob upoštevanju Okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo z 
dne 26. maja 20053,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. novembra 2004 o izvolitvi nove Komisije4,

– ob upoštevanju členov 45, 98 in 99 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0179/2005),

ob upoštevanju naslednjega:

A. ker so parlamentarne predstavitve kandidatov za Komisijo, ki so bile prvič izvedene leta 1994 in 
so se od takrat naprej razvijale, pridobile legitimnost, ki jo povsem priznavata ne samo 
Parlament in Komisija, temveč tudi Svet in države članice,

B. ker je demokratična odgovornost Komisije močno povečana s postopkom odobritve Parlamenta, 
ki je odprt, pošten in dosleden ter v katerem vsak kandidat za komisarja Parlamentu posreduje 
vse ustrezne podatke,

C. ker je glede na izkušnje in z vidika prihodnje ustavne reforme zaželeno, da se pregleda način, 
kako Parlament potrdi Komisijo,

1. sprejema naslednja načela, merila in ukrepe za to, da se celoten kolegij Komisije potrdi z 
glasovanjem:

Merila za ocenjevanje

(a) Parlament oceni kandidate za komisarje na osnovi njihove splošne usposobljenosti, evropske 

                                               
1 Spremenjena s členom 4 Protokola o širitvi, priloženega k Pogodbi iz Nice, kakor je bil spremenjen s 

členom 45 Akta o pristopu iz leta 2003. 
2 UL L 278, 8.10.1976, str. 5. Akt, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2002/772/ES, Euratom (UL L 

283, 21.10.2002, str. 1). 
3 Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0194, Priloga.
4 UL C 201 E, 18.8.2005, str. 113.
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zavezanosti in nedvomne neodvisnosti. Oceni znanje o ustreznem delovnem področju in 
komunikacijske sposobnosti,

(b) Parlament posveti posebno pozornost uravnoteženi zastopanosti spolov. Lahko se tudi izreče 
o razporeditvi odgovornosti za posamezna delovna področja s strani novoizvoljenega 
predsednika,

(c) Parlament lahko poišče vse informacije, pomembne za sprejetje odločitve glede sposobnosti 
kandidata. Pričakuje popolno razkritje podatkov, ki se nanašajo na finančne interese,

Predstavitve

(d) vsak kandidat za komisarja je povabljen, da pred ustreznim parlamentarnim odborom ali 
odbori nastopi s tri ure dolgo predstavitvijo. Predstavitve so javne.

(e) predstavitve skupaj organizirata konferenca predsednikov in konferenca predsednikov 
odborov. Kjer se delovna področja prekrivajo, se primerno uredi pridružitev ustreznih 
odborov. Obstajajo tri možnosti:

– če se delovno področje kandidata za komisarja ujema s pristojnostmi enega samega 
parlamentarnega odbora, se kandidat predstavi pred enim samim parlamentarnim 
odborom,

– če se delovno področje kandidata za komisarja v podobnem razmerju ujema s 
pristojnostmi več parlamentarnih odborov, se kandidat predstavi pred parlamentarni 
odbori,

– če se delovno področje kandidata za komisarja v večini ujema s pristojnostmi enega 
parlamentarnega odbora in obrobno s pristojnostmi enega ali več ostalih parlamentarnih 
odborov, se kandidat predstavi pred glavnim pristojnim parlamentarnim odborom, ki 
povabi enega ali več parlamentarnih odborov k sodelovanju na predstavitvi.

O praktičnih ureditvah se v celoti posvetuje z novoizvoljenim predsednikom Komisije;

(f) parlamentarni odbori kandidatom za komisarje pred predstavitvijo pravočasno predložijo 
pisna vprašanja. Število vsebinskih pisnih vprašanj se omeji na pet vprašanj na pristojni 
parlamentarni odbor,

(g) predstavitve se izvedejo v okoliščinah in pod pogoji, ki nudijo kandidatom za komisarja 
enako in pošteno priložnost za predstavitev sebe in svojih mnenj,

(h) kandidata za komisarja se povabi, da poda uvodno ustno izjavo, ki ne traja več kot dvajset 
minut. Cilj postopka zaslišanj je, da se razvije pluralistični politični dialog med kandidati za 
komisarja in poslanci Parlamenta. Pred koncem seje morajo kandidati za komisarja imeti 
možnost za kratko sklepno izjavo,

Ocenjevanje

(i) indeksiran video posnetek predstavitev mora biti na voljo javnosti v štiriindvajsetih urah,
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(j) odbori se morajo sestati takoj po zaslišanju, da pripravijo oceno posameznih kandidatov za 
komisarje. Te seje so zaprte za javnost. Odbori so povabljeni, da ugotovijo, ali so kandidati 
za komisarja primerni za člane kolegija kakor tudi za izvajanje posebnih nalog, za katere so 
bili imenovani. Če posamezni odbor ne doseže soglasja za vsako od teh dveh točk, 
predsednik odbora kot zadnjo rešitev predlaga glasovanje o teh dveh odločitvah. Poročila o 
oceni se objavijo in predstavijo na skupni seji konference predsednikov in konference 
predsednikov odborov, ki je zaprta za javnost. Po izmenjavi mnenj, razen v primeru, če se ne 
odločita pridobiti nadaljnje informacije, konferenca predsednikov in konferenca 
predsednikov odborov razglasita konec predstavitev,

(k) novoizvoljeni predsednik Komisije predstavi celoten kolegij komisarjev na zasedanju 
Parlamenta. Predstavitvi sledi razprava. Ob zaključku razprave lahko vsaka politična 
skupina ali najmanj sedemintrideset poslancev vloži predlog resolucije. Po glasovanju o 
predlogu resolucije Parlament glasuje, ali naj potrdi imenovanje organa, ki ga sestavljajo 
predsednik in drugi člani Komisije, ali ne; Parlament odloča z večino oddanih glasov, s 
poimenskim glasovanjem. Parlament lahko glasovanje preloži na naslednjo sejo;

2. sprejme naslednje ukrepe v primeru spremembe sestave ali razporeditve Komisije v času 
njenega mandata:

(a) če se zaradi odstopa, razrešitve ali smrti mesto izprazni in se mora zapolniti, Parlament v 
najkrajšem času povabi kandidata za Komisijo, da ima predstavitev pod enakimi pogoji, 
kakor so določeni v odstavku 1,

(b) v primeru pristopa nove države članice, Parlament povabi kandidata za komisarja iz te 
države, da ima predstavitev pod enakimi pogoji, kakor so določeni v odstavku 1,

(c) v primeru bistvene prerazporeditve delovnih področij se zadevne komisarje povabi, da se 
predstavijo ustreznim parlamentarnim odborom, preden prevzamejo svoje nove 
odgovornosti;

3. z namenom olajšanja priprave postopka odobritve Komisije prosi Svet, da predlaga obdobje 
naslednjih parlamentarnih volitev od junija do maja 2009;

4. naroči predsedniku, naj to resolucijo predloži odboru, odgovornemu za Poslovnik, zato da se 
ustrezne spremembe Poslovnika predlaga pravočasno pred naslednjimi parlamentarnimi 
volitvami;

5. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Evropskemu svetu in 
Komisiji.
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Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. maja 2006 o izidu pregleda zakonodajnih 
predlogov, ki čakajo na obravnavo zakonodajalca (2005/2214(INI)) – Poročilo Sylvie-Yvonne 
Kaufmann

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. septembra 2005 Svetu in Evropskemu parlamentu 
o izidu pregleda zakonodajnih predlogov, ki čakajo na obravnavo zakonodajalca 
(KOM(2005)0462),

– ob upoštevanju pisma svojega predsednika z dne 23. januarja 20061, poslanega predsedniku 
Evropske komisije,

– ob upoštevanju pisma predsednika Evropske komisije predsedniku Parlamenta z dne 8. marca 
2006,

– ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve in mnenja Odbora za pravne zadeve (A6-
0143/2006),

ob upoštevanju naslednjega:

A. ker je Komisija v svojem zgoraj navedenem sporočilu napovedala, da namerava umakniti 68 
predlogov, za katere ocenjuje, da niso skladni s cilji Lizbonske strategije ter načeli bolje 
oblikovanih predpisov, in da bodo drugi predlogi na podlagi ponovno opravljene presoje 
gospodarskega vpliva po potrebi spremenjeni,

B. ker predsednik Parlamenta v pismu, ki ga je poslal predsedniku Komisije po analizi tega 
sporočila v parlamentarnih odborih, na splošno pozdravlja namere Komisije, hkrati pa jo izrecno 
prosi, naj ne umakne nekaterih predlogov, in ker nasprotuje spremembi nekaterih drugih 
predlogov,

C. predsednik Komisije je v odgovoru predsedniku Parlamenta navedel, da je Komisija, preden je 
sprejela svoje dokončno stališče, ustrezno preučila stališče Parlamenta; podal je podrobne 
razloge, zakaj Komisija ni upoštevala nekaterih zahtev Parlamenta in navedel možne pobude, ki 
jih kot odziv na te zahteve v prihodnosti namerava podati Komisija,

D. ker je to sporočilo idealna priložnost za temeljitejšo analizo vprašanj v zvezi z umikom ali 
spremembo zakonodajnih predlogov Komisije,

E. ker se zakonodajni akti Skupnosti z nekaterimi izjemami lahko sprejmejo le na podlagi predloga 
Komisije, ki ima skoraj popoln monopol nad zakonodajno pobudo,

F. ker člen 250(2) Pogodba ES določa, da lahko Komisija, "dokler Svet ne odloči", svoj predlog 
med postopkom za sprejetje akta Skupnosti kadar koli spremeni,

                                               
1 Ref. Pres-A-Courrier D(2006)300689.
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G. ker je treba kljub temu, da zaradi zgodovinskih razlogov vloga Parlamenta ni omenjena v členu 
250(2), razlagati to odločbo skupaj s členom 251, če se uporablja za postopek soodločanja, in 
skupaj s členom 252, če se uporablja za postopek sodelovanja,

H. ker je za primere, ko je po prvi obravnavi sprejeto skupno stališče, v tretji alinei drugega 
pododstavka člena 251(2) Pogodbe ES Komisiji dovoljeno, da Parlament obvesti o svojem 
stališču, medtem ko je v primeru, da Parlament naknadno bistveno spremeni skupno stališče, v 
točki (c) tretjega pododstavka člena 251(2) Komisiji dovoljeno zgolj, da poda mnenje, na 
podlagi česar je jasno, da Komisija ni več "lastnica" svojega predloga,

I. ker pogodbe ne omenjajo možnosti, da Komisija umakne zakonodajni predlog,

J. ker Komisija kljub odsotnosti določb o umiku zakonodajnih predlogov redno umika 
zakonodajne predloge,

K. ker se Parlament, Svet in Komisija ne uspejo sporazumeti o tem, kolikšne pristojnosti naj ima 
Komisija v zvezi z umikom zakonodajnih predlogov,

L. ker Komisija kljub tem nesoglasjem redno umika zakonodajne predloge, ne da bi bile zadeve 
kadar koli predložene Sodišču,

M. ker je tudi Parlament včasih pozval Komisijo, naj umakne svoje predloge,

N. ker Okvirni sporazum1 o odnosih med Parlamentom in Komisijo z dne 26. maja 2005 določa:

– za vse zakonodajne postopke se "Komisija zavezuje, da bo natančno preučila spremembe k 
svojim zakonodajnim predlogom, ki jih je sprejel Parlament, z namenom njihovega 
upoštevanja v morebitnem spremenjenem predlogu" (točka 31),

– da v vseh zakonodajnih postopkih "Komisija pred umikom predlogov o tem obvesti 
Parlament in Svet" (točka 32),

– da se za zakonodajne postopke, ki ne vključujejo soodločanja, Komisija zavezuje, da bo "po 
potrebi" umaknila zakonodajne predloge, ki jih je Parlament zavrnil, in da bo tudi pojasnila 
razloge, zaradi katerih se je odločila ohraniti predlog (točka 33),

O. ker bi sporazum o umiku in v potrebni meri o spremembi zakonodajnih predlogov Komisije, 
temelječ na skupnih smernicah treh institucij, pozitivno prispeval k nemotenemu poteku 
zakonodajnih postopkov,

1. pozdravlja zgoraj navedeno sporočilo Komisije in meni, da bo umik ali sprememba velike 
večine njegovih predlogov dejansko prispevala k poenostavitvi zakonodajnega okolja 
Skupnosti; kljub temu vztraja, da Komisija ustrezno upošteva nasprotovanja, ki jih izraža 
predsednik Parlamenta v pismu z dne 23. januarja 2006;

2. pozdravlja dejstvo, da je Komisija v luči pomislekov Parlamenta ponovno pregledala svoje 
predloge, preden je sprejela svoje končno stališče; priznava, da je Komisija vsakič, ko 
pomislekov ni upoštevala, navedla razloge za to in v nekaterih primerih tudi podala možne 

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0194, Priloga.
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pobude, preko katerih se bodo želje Parlamenta lahko upoštevale;

3. poudarja, da bi morala v prihodnje Komisija v takšnih primerih podati posebne razloge za umik 
ali spremembo posameznega predloga in da se ne sme le sklicevati na splošna načela, ki ne 
podajajo jasnih razlogov, zaradi katerih Komisija meni, da je treba določen predlog umakniti ali 
spremeniti;

4. pozdravlja dejstvo, da Komisija upošteva cilje Lizbonske agende, preden predlaga umik 
zakonodajnega predloga; zato obžaluje, da je Komisija umaknila predlog direktive o statutu o 
evropski vzajemnosti, ki predstavlja enega od ključnih elementov Lizbonske strategije; izraža 
začudenje, da Komisija navaja različnost nacionalnih zakonodaj kot oviro za pobude Skupnosti; 
zato poziva Komisijo, da pred koncem leta sproži pobudo za pripravo statuta o evropski 
vzajemnosti in evropskem združenju;

5. poziva Komisijo, naj takoj po svojem imenovanju Parlamentu in Svetu posreduje seznam 
zakonodajnih predlogov Komisije v predhodni sestavi, ki jih namerava ohraniti;

6. poziva Komisijo, da v svoj letni zakonodajni in delovni program vključi seznam predlogov, ki 
jih namerava umakniti ali spremeniti, ter tako omogoči Parlamentu, da izrazi svoje stališče v 
skladu s svojimi posebnimi pravicami, kakor jih določajo pogodbe in postopki, opredeljeni v 
zgoraj navedenem Okvirnem sporazumu;

7. upošteva dejstvo, da nobena odločba v veljavnih pogodbah Komisiji ne omogoča, da umakne 
zakonodajni predlog, medtem ko je možnost spremembe zakonodajnega predloga zajeta v 
načelu iz člena 250(2) Pogodbe ES, v skladu s katerim lahko Komisija spremeni svoj predlog 
med postopkom za sprejetje akta Skupnosti; priznava, da se to načelo uporablja tudi za postopek 
soodločanja iz člena 251 in postopek sodelovanja iz člena 252;

8. kljub temu ugotavlja, da znotraj jasno začrtanih meja zmožnost Komisije, da umakne 
zakonodajni predlog med postopkom za njegovo sprejetje,

– izhaja iz njene pravice do zakonodajne pobude in logično dopolnjuje njeno zmožnost, da 
spremeni svoj predlog,

– lahko prispeva h krepitvi vloge Komisije v zakonodajnem postopku, in

– se lahko obravnava kot pozitiven dejavnik, ki zagotavlja, da postopki za sprejetje akta 
Skupnosti in medinstitucionalni dialog potekajo v duhu uveljavljanja "interesov Skupnosti";

9. kljub temu vztraja, da je to možnost treba preučiti v luči posebnih pravic, ki jih uživajo različne 
institucije v zakonodajnem postopku, kakor so opredeljene v pogodbah, in v skladu z načelom 
lojalnega sodelovanja med institucijami;

10. poudarja, da možnost umika ali spremembe zakonodajnih predlogov ne sme spremeniti vloge 
posamezne institucije v zakonodajnem procesu na način, da bi bilo ogroženo zakonodajno 
ravnovesje in da možnost umika predlogov ne pomeni neke vrste "pravice do veta" Komisije;

11. poudarja, da morajo za umik ali spremembo zakonodajnih predlogov veljati enaka splošna 
načela kakor za predložitev predlogov Komisije, kar pomeni, da mora biti ta ukrep v skladu z 
interesom Skupnosti in mora biti ustrezno utemeljen;



PE423.766 130/353 DV\779820SL.doc

SL

12. meni, ne da bi posegal v pristojnost Sodišča, da določi obseg in meje posebnih pravic institucij, 
kakor jih določajo pogodbe, da bi določitev skupnih smernic institucij o umiku ali spremembi 
zakonodajnih predlogov Komisije kot dopolnitev ustreznih načel, ki so že določena v Okvirnem 
sporazumu o odnosih med Parlamentom in Komisijo ter v Medinstitucionalnem sporazumu o 
boljši pripravi zakonodaje, pomenila pomemben korak k olajšanju zakonodajnega procesa in 
dialoga med institucijami;

13. predlaga naslednje smernice o umiku in spremembi zakonodajnih predlogov Komisije:

(a) Komisija lahko načeloma umakne ali spremeni zakonodajni predlog kadar koli med 
postopkom za njegovo sprejetje, vse dokler Svet ne odloči. To pomeni, da po sprejetju 
skupnega stališča Sveta Komisija tega v postopkih soodločanja in sodelovanja ne more več 
storiti, razen če je Svet v svojem sklepu o skupnem stališču presegel svoja pooblastila za 
spreminjanje predloga Komisije, torej je sklep v resnici zakonodajna pobuda Sveta, česar 
Pogodba ne predvideva;

(b) če Parlament zavrne zakonodajni predlog ali predlaga bistvene spremembe ali če kako 
drugače prosi Komisijo, da umakne ali bistveno spremeni zakonodajni predlog, Komisija to 
stališče ustrezno upošteva. Če se Komisija zaradi pomembnih razlogov odloči, da ne 
upošteva stališča Parlamenta, razloge za tako odločitev predstavi v izjavi Parlamentu;

(c) če Komisija namerava umakniti ali spremeniti zakonodajni predlog na lastno pobudo, o 
svoji nameri vnaprej uradno obvesti Parlament. Uradno obvestilo, v katerem podaja jasne 
razloge, zaradi katerih meni, da je treba določen predlog umakniti ali spremeniti, Komisija 
pravočasno posreduje Parlamentu, da lahko izrazi svoje stališče o zadevi. Komisija ustrezno 
upošteva stališče Parlamenta. Če se Komisija zaradi pomembnih razlogov odloči umakniti 
ali spremeniti predlog in če je to v nasprotju z željo Parlamenta, razloge za tako odločitev 
predstavi v izjavi Parlamentu;

14. poudarja, da je obseg, v katerem Komisija upošteva stališča Parlamenta o umiku ali spremembi 
zakonodajnih predlogov, bistven element političnega zaupanja, na katerem temelji 
konstruktivno sodelovanje obeh institucij;

15. meni, da je treba v primeru, če Komisija umakne ali bistveno spremeni zakonodajni predlog 
tako, da to vpliva na zakonodajne pristojnosti Parlamenta, zadevo predložiti v obravnavo 
ustreznim političnim organom Parlamenta; nadalje meni, da lahko v primeru, če Komisija 
umakne zakonodajni predlog tako, da to vpliva na pristojnosti obeh vej zakonodajnega organa, 
ti dve umik obravnavata kot ničen in nadaljujeta postopek v skladu s Pogodbami vse do 
morebitnega sprejetja zadevnega akta;

16. meni, da bi morala Komisija v primeru, če je zakonodajni predlog oblikovan v skladu s členom 
138 Pogodbe, ustrezno obvestiti evropske socialne partnerje, da namerava umakniti ali bistveno 
spremeniti zakonodajni predlog;

17. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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Sklep Evropskega parlamenta z dne 22. maja 2007 o sklenitvi skupne izjave o praktičnih 
ureditvah za postopek soodločanja (2005/2125(ACI)) – Poročilo Joja Leinena

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 251 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. maja 1999 o Skupni izjavi o praktičnih ukrepih za nov 
postopek soodločanja1,

– ob upoštevanju sklepa konference predsednikov z dne 8. marca 2007,

– ob upoštevanju revidiranega osnutka skupne izjave o praktičnih ukrepih za postopek 
soodločanja (v nadaljevanju "revidirana izjava"),

– ob upoštevanju člena 120(1) svojega Poslovnika in točke XVIII (4) Priloge VI Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0142/2007),

A. ker stalno širjenje področja uporabe postopka soodločanja povečuje njegov pomen v postopku 
sprejemanja zakonodaje EU in vodi k spremembi narave medinstitucionalnih odnosov med 
Parlamentom, Svetom in Komisijo,

B. ker si Parlament, Svet in Komisija prizadevajo, da bi bilo sprejemanje zakonodaje bolj 
pregledno, usklajeno, učinkovito in demokratično,

C. ker so, čeprav se je skupna izjava o praktičnih ukrepih za postopek soodločanja iz leta 1999 
izkazala za koristno, nekatere praktične posledice njene uporabe sčasoma pokazale potrebo po 
nekaterih spremembah,

D. ker sta zaporedni širitvi Evropske unije ustvarili izzive, ki vplivajo tako na postopke 
poenostavitve kakor na optimizacijo virov,

E. ker revidirana izjava izpolnjuje ta pričakovanja in omogoča, da se prihodnje medinstitucionalno 
sodelovanje razvije na tvoren in prilagodljiv način,

F. ker imajo medinstitucionalni in okvirni sporazumi pomembne posledice, in ker je zato bistveno, 
da se združijo vsi obstoječi sporazumi in objavijo kot priloga k Poslovniku Parlamenta, da se 
olajša dostop do njih in zagotovi preglednost,

1. ponovno potrjuje svojo zavezanost načelom preglednosti, odgovornosti in učinkovitosti, ter 
potrebo po osredotočanju na poenostavitev zakonodajnega postopka EU ob spoštovanju 
pravnega reda Evropske unije;

2. pozdravlja revidirano izjavo, ki izboljšuje tako strukturo kot tudi vsebino izjave iz leta 1999 s 
tem, da dodaja številne pomembne določbe, ki ta dokument usklajujejo z obstoječo najboljšo 
prakso; cilj izjave je okrepiti sodelovanje med tremi institucijami ter tako povečati učinkovitost 

                                               
1 UL C 279, 1.10.1999, str. 229.
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in kakovost zakonodaje EU;

3. izraža željo, da Parlament določi način usklajevanja prakse parlamentarnih odborov med 
trialogi, tako da določi nekatera pravila v zvezi s sestavo parlamentarnih delegacij ter 
obveznosti glede zaupnosti, povezanih z njihovim delom;

4. zlasti pozdravlja naslednje izboljšave, ki jih vsebuje revidirana izjava:

(a) nove določbe glede sodelovanju predstavnikov predsedstva Sveta na sejah parlamentarnih 
odborov in zahtev za informacije o stališču Sveta, ki skupaj predstavljajo korak proti cilju 
izboljšanja dialoga med dvema zakonodajnima vejama;

(b) priznanje prakse sklenitve sporazumov, doseženih med neformalnimi pogajanji med 
institucijami, z izmenjavo pisem;

(c) potrditev načela, da službi Parlamenta in Sveta enakopravno sodelujeta pri pravno-
jezikovnem pregledu;

(d) dogovor, da se, ko je to možno, organizira podpisovanje pomembnih sprejetih besedil na 
skupni slovesnosti v prisotnosti sredstev javnega obveščanja ter da se objavijo skupna 
sporočila za javnost in organizirajo skupne tiskovne konference za razglasitev uspešnega 
zaključka opravljenega dela;

5. je prepričan, da bo revidirana izjava dodatno povečala preglednost in javno odgovornost 
zakonodajnega dela, začetega v skladu s postopkom soodločanja;

6. odobri revidirano izjavo, priloženo temu sklepu, in sklene priložiti revidirano izjavo k svojemu 
poslovniku; poziva, naj se revidirana izjava objavi v Uradnem listu Evropske unije;

7. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in njegovo prilogo posreduje Svetu in Komisiji.
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PRILOGA

EVROPSKI PARLAMENT

SVET

KOMISIJA

SKUPNA IZJAVA O PRAKTIČNIH UREDITVAH ZA POSTOPEK SOODLOČANJA (ČLEN 251 POGODBE 
ES)

SPLOŠNA NAČELA

1. Evropski parlament, Svet in Komisija, v nadaljevanju "institucije", ugotavljajo, da se je sedanja 
praksa, ki vključuje pogovore med predsedstvom Sveta, Komisijo ter predsedniki ustreznih odborov 
in/ali poročevalci Evropskega parlamenta in med sopredsedniki spravnega odbora, izkazala za 
koristno.

2. Institucije potrjujejo, da je treba to prakso, ki se je razvila v vseh fazah postopka soodločanja, še 
nadalje spodbujati. Institucije se zavezujejo, da bodo pregledale svoje delovne metode z namenom, 
da bi se še bolj učinkovito uporabilo vse možnosti postopka soodločanja, kakor ga določa Pogodba 
ES.

3. Ta skupna izjava pojasnjuje te delovne metode in praktične ureditve za njihovo izvajanje. 
Dopolnjuje Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje1, zlasti njegove določbe v 
zvezi s postopkom soodločanja. Institucije se zavezujejo, da bodo v skladu z načeli preglednosti, 
odgovornosti in učinkovitosti v celoti spoštovale te obveznosti. V zvezi s tem bi institucije morale 
posvetiti posebno pozornost napredku pri predlogih za poenostavitev, ob hkratnem spoštovanju 
pravnega reda Skupnosti.

4. Institucije med postopkom sodelujejo v dobri veri z namenom doseči čim večjo uskladitev svojih 
stališč, da se tako omogoči, kjer je to primerno, sprejetje zadevnega akta že v zgodnji fazi postopka.

5. Za dosego tega cilja sodelujejo prek ustreznih medinstitucionalnih stikov, da se spremlja 
napredovanje dela in analizira stopnjo približevanja v vseh fazah postopka soodločanja.

6. Institucije se v skladu s svojimi poslovniki zavezujejo, da si bodo redno izmenjevale podatke o 
napredku zadev, ki so v postopku soodločanja. Zagotovijo, da so njihovi časovni razporedi dela čim 
bolj usklajeni, da se omogoči tekočo in usklajeno izvedbo postopkov. Zato bodo poskušale določiti 
okvirni časovni razpored za različne faze, ki vodijo h končnemu sprejetju različnih zakonodajnih 
predlogov, ob popolnem spoštovanju politične narave postopka odločanja.

                                               
1 UL C 321, 31.12.2003, str. 1.
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7. Sodelovanje med institucijami v okviru soodločanja pogosto dobi obliko tristranskih srečanj 
("trialogov"). Ta sistem trialogov se je izkazal za pomembnega in prilagodljivega, saj je znatno 
povečal možnosti za sporazum v fazi prve ali druge obravnave, prispeval pa je tudi k pripravam za 
delo spravnega odbora.

8. Taki trialogi se navadno vodijo v neformalnem okviru. Lahko so sklicani v vseh fazah postopka 
in na različnih ravneh predstavništva, odvisno od narave pričakovane razprave. Vsaka institucija bo 
v skladu s svojim poslovnikom določila osebe, ki se udeležijo posameznega sestanka, svoj mandat 
za pogajanja in bo pravočasno obvestila druge institucije o pripravah na sestanke.

9. V kolikor je to mogoče, je vsak osnutek sporazumnega besedila, o katerem bo tekla razprava na 
prihodnjem sestanku, vnaprej razdeljen vsem udeležencem. Z namenom povečati preglednost so 
trialogi, ki se odvijajo v Evropskem parlamentu in Svetu, če je to izvedljivo, vnaprej napovedani.

10. Predsedstvo Sveta si bo prizadevalo udeležiti se sestankov parlamentarnih odborov. Skrbno bo 
preučilo vse prejete zahteve glede dajanja informacij o stališču Sveta, če je to primerno.

PRVA OBRAVNAVA

11. Institucije sodelujejo v dobri veri z namenom doseči čim večjo uskladitev svojih stališč, da se 
akti, če je le mogoče, sprejmejo že v prvi obravnavi.

Sporazum v fazi prve obravnave v Evropskem parlamentu

12. Vzpostavijo se ustrezni stiki za olajšanje vodenja postopkov v prvi obravnavi. 

13. Komisija spodbuja tovrstne stike in konstruktivno izvaja svojo pravico do pobude z namenom, 
da se uskladita stališči Evropskega parlamenta in Sveta, z upoštevanjem ravnotežja med 
institucijami in vloge, ki ji jo podeljuje Pogodba.

14. Kadar je sporazum dosežen s pomočjo neformalnih pogajanj na trialogih, predsedujoči 
Coreperju s pismom predsedniku zadevnega parlamentarnega odbora posreduje podrobnosti o 
vsebini sporazuma v obliki predlogov sprememb k predlogu Komisije. To pismo kaže 
pripravljenost Sveta, da sprejme ta izid ob upoštevanju pravno-jezikovnega pregleda, če bo potrjen 
z glasovanjem na plenarnem zasedanju. Izvod tega pisma se posreduje Komisiji.

15. V zvezi s tem bi moralo biti v primeru, da se bliža zaključek zadeve v prvi obravnavi, obvestilo 
o nameri, da se doseže sporazum, sporočeno čim prej.

Sporazum v fazi skupnega stališča Sveta

16. Kadar v prvi obravnavi Evropskega parlamenta sporazum ni dosežen, se lahko nadaljuje s stiki z 
namenom, da se doseže dogovor v fazi skupnega stališča.

17. Komisija spodbuja tovrstne stike in konstruktivno izvaja svojo pravico do pobude z namenom, 
da se uskladita stališči Evropskega parlamenta in Sveta, z upoštevanjem ravnotežja med 
institucijami in vloge, ki ji jo podeljuje Pogodba.

18. Kadar je sporazum dosežen v tej fazi, predsednik zadevnega parlamentarnega odbora v pismu 
predsedujočemu Coreperju posreduje svoje priporočilo plenarnemu zasedanju, naj sprejme skupno 
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stališče Sveta brez sprememb, ob upoštevanju, da bo skupno stališče potrjeno s strani Sveta in ob 
upoštevanju pravno-jezikovnega pregleda. Izvod pisma se posreduje Komisiji.

DRUGA OBRAVNAVA

19. Svet v svoji obrazložitvi čim bolj razumljivo pojasni razloge, zaradi katerih je sprejel svoje 
skupno stališče. V drugi obravnavi Evropski parlament čim bolj upošteva te razloge in stališče 
Komisije.

20. Pred posredovanjem skupnega stališča si Svet ob posvetovanju z Evropskim parlamentom in 
Komisijo prizadeva preučiti datum za njegovo posredovanje z namenom, da se zagotovi največja 
možna učinkovitost zakonodajnega postopka v drugi obravnavi.

Sporazum v fazi druge obravnave v Evropskem parlamentu

21. Za boljše razumevanje različnih stališč se bodo takoj po posredovanju skupnega stališča Sveta 
Evropskemu parlamentu nadaljevali ustrezni stiki, ki bodo tako pripeljali do najhitrejšega možnega 
zaključka zakonodajnega postopka.

22. Komisija spodbuja tovrstne stike in poda mnenje z namenom, da se uskladita stališči 
Evropskega parlamenta in Sveta, z upoštevanjem ravnotežja med institucijami in vloge, ki ji jo 
podeljuje Pogodba.

23. Kadar je sporazum dosežen z neformalnimi pogajanji na trialogih, predsedujoči Coreperju s 
pismom predsedniku zadevnega parlamentarnega odbora posreduje podrobnosti o vsebini 
sporazuma v obliki predlogov sprememb k skupnemu stališču Sveta. To pismo kaže pripravljenost 
Sveta, da sprejme ta izid ob upoštevanju pravno-jezikovnega pregleda, če bo potrjen z glasovanjem 
na plenarnem zasedanju. Izvod tega pisma se posreduje Komisiji.

SPRAVA

24. Če postane jasno, da Svet ne bo mogel sprejeti vseh predlogov sprememb Evropskega 
parlamenta v drugi obravnavi in ko je Svet pripravljen, da predstavi svoje stališče, se bo organiziral 
prvi trialog. Vsaka institucija bo v skladu s svojim poslovnikom določila udeležence za vsak 
sestanek in svoj mandat za pogajanja. Komisija bo obema delegacijama čim prej sporočila svoje 
namere v zvezi s svojim mnenjem o predlogih sprememb Evropskega parlamenta iz druge 
obravnave.

25. Ves čas spravnega postopka se odvijajo trialogi z namenom poiskati rešitev za odprta vprašanja 
in postaviti podlago za sporazum, ki naj se doseže v spravnem odboru. O izidih trialogov se 
razpravlja in se jih po možnosti odobri na sestankih vsake posamezne institucije.

26. Spravni odbor skliče predsednik Sveta sporazumno s predsednikom Evropskega parlamenta in 
ob upoštevanju določb Pogodbe.

27. Komisija sodeluje pri spravnem postopku ter daje vse potrebne pobude z namenom, da se 
uskladita stališči Evropskega parlamenta in Sveta. Te pobude lahko vključujejo osnutke 
sporazumnih besedil, ki upoštevajo stališča Evropskega parlamenta in Sveta, ob upoštevanju vloge, 
ki jo Komisiji podeljuje Pogodba.
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28. Spravnemu odboru skupaj predsedujeta predsednik Evropskega parlamenta in predsednik Sveta. 
Sopredsednika se pri vodenju sestankov spravnega odbora izmenjujeta.

29. Sopredsednika skupaj določita datume in dnevni red sestankov spravnega odbora z namenom, 
da spravni odbor učinkovito deluje ves čas spravnega postopka. O predvidenih datumih se 
posvetujeta s Komisijo. Evropski parlament in Svet okvirno določita primerne datume za spravni 
postopek in o tem obvestita Komisijo. 

30. Sopredsednika lahko na dnevni red katerega koli sestanka spravnega odbora uvrstita več zadev. 
Poleg glavne zadeve ("točka B"), o kateri sporazum še ni bil dosežen, se lahko odpre in/ali zaključi 
spravni postopek o drugih zadevah brez razprave o teh točkah ("točka A").

31. Evropski parlament in Svet ob hkratnem spoštovanju določb Pogodbe o rokih čim bolj 
upoštevata omejitve pri časovnem načrtovanju, zlasti tiste, ki so posledica prekinitev dela v 
institucijah in volitev v Evropski parlament. V vsakem primeru so prekinitve dela čim krajše.

32. Spravni odbor se izmenično sestaja v prostorih Evropskega parlamenta in Sveta, da se 
enakomerno uporabijo storitve in oprema, vključno s tolmačenjem.

33. Spravnemu odboru so na voljo predlog Komisije, skupno stališče Sveta, mnenje Komisije o tem 
stališču, predlogi sprememb Evropskega parlamenta, mnenje Komisije o teh spremembah in skupni 
delovni dokument delegacij Evropskega parlamenta in Sveta. Ta delovni dokument bi moral 
uporabnikom omogočati, da zlahka prepoznajo kritična vprašanja in da se nanje učinkovito 
sklicujejo. Komisija načeloma poda svoje mnenje v treh tednih od uradnega prejema rezultatov 
glasovanja v Evropskem parlamentu in najpozneje do začetka spravnega postopka.

34. Sopredsednika lahko predložita besedila spravnemu odboru v odobritev.

35. Soglasje o skupnem besedilu se doseže na sestanku spravnega odbora ali pozneje z izmenjavo 
pisem med sopredsednikoma. Izvode teh pisem se posreduje Komisiji.

36. Če spravni odbor doseže sporazum o skupnem besedilu, se besedilo po pravno-jezikovni 
finalizaciji posreduje sopredsednikoma v formalno odobritev. Vendar se lahko v izjemnih primerih 
zaradi spoštovanja rokov posreduje sopredsednikoma v odobritev osnutek skupnega besedila.

37. Sopredsednika odobreno skupno besedilo v obliki pisma, ki ga podpišeta skupaj, posredujeta 
predsedniku Evropskega parlamenta in predsedniku Sveta. Če spravni odbor ne doseže soglasja o 
skupnem besedilu, sopredsednika v pismu, ki ga podpišeta skupaj, o tem obvestita predsednika 
Evropskega parlamenta in predsednika Sveta. Ta pisma se uporabijo kot uradni zapisnik. Izvode teh 
pisem se posreduje Komisiji v vednost. Delovni dokumenti, ki so uporabljeni med spravnim 
postopkom, bodo po zaključku postopka dostopni v registru dokumentov vsake institucije.

38. Generalni sekretariat Evropskega parlamenta in generalni sekretariat Sveta v povezavi z 
generalnim sekretariatom Komisije skupaj delujeta kot sekretariat spravnega odbora.

SPLOŠNE DOLOČBE

39. Če bi Evropski parlament ali Svet menila, da je rok iz člena 251 Pogodbe nujno treba podaljšati, 
bosta o tem ustrezno obvestila predsednika druge institucije in Komisijo.
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40. Če je sporazum dosežen v prvi ali drugi obravnavi ali med spravnim postopkom, pravno-
jezikovne službe Evropskega parlamenta in Sveta v tesnem sodelovanju in soglasju finalizirajo 
besedilo, o katerem je bil dosežen sporazum.

41. Brez izrecnega soglasja, doseženega na ustrezni ravni Evropskega parlamenta in Sveta, se ne 
spreminja besedila, o katerem je bil dosežen sporazum. 

42. Besedila se finalizirajo ob upoštevanju različnih postopkov Evropskega parlamenta in Sveta, 
zlasti ob upoštevanju rokov za zaključek notranjih postopkov. Institucije se zavezujejo, da ne bodo 
uporabljale rokov, namenjenih za pravno-jezikovno finalizacijo, za ponovno odprtje razprave o 
vsebinskih vprašanjih. 

43. Evropski parlament in Svet se sporazumeta o skupni predstavitvi besedil, ki sta jih instituciji 
skupaj pripravili. 

44. Institucije se zavezujejo, kolikor je to mogoče, da bodo uporabljale standardne klavzule, ki bodo 
sprejemljive za vse institucije in ki bodo vključene v akte, sprejete v skladu s postopkom 
soodločanja, zlasti kar zadeva določbe o izvrševanju izvedbenih pooblastil (v skladu s sklepom o 
"komitologiji"1), začetkom veljavnosti, prenosom in izvrševanjem aktov ter kar zadeva spoštovanje 
pravice Komisije do pobude.

45. Institucije si bodo prizadevale, da bodo sklicale skupno tiskovno konferenco za objavo 
ugodnega izida zakonodajnega postopka v prvi ali drugi obravnavi ali v spravnem postopku. 
Prizadevale si bodo tudi, da bodo objavile skupna sporočila za javnost.

46. Ko Evropski parlament in Svet sprejmeta zakonodajni akt v postopku soodločanja, se besedilo 
predloži v podpis predsedniku Evropskega parlamenta in predsedniku Sveta ter generalnima 
sekretarjema teh institucij.

47. Predsednika Evropskega parlamenta in Sveta prejmeta besedilo v podpis v svojem jeziku in 
besedilo podpišeta, če je to mogoče, hkrati na skupni slovesnosti, ki je organizirana enkrat mesečno 
za podpis pomembnih aktov v prisotnosti sredstev javnega obveščanja.

48. Skupaj podpisano besedilo se pošlje v objavo v Uradnem listu Evropske unije. Objava navadno 
sledi v dveh mesecih od sprejetja zakonodajnega akta s strani Evropskega parlamenta in Sveta.

49. Če katera od institucij v besedilu (ali v kateri od jezikovnih različic) najde tiskarsko ali očitno 
napako, o tem nemudoma obvesti druge institucije. Če napaka zadeva akt, ki še ni bil sprejet v 
Evropskem parlamentu ali Svetu, pravno-jezikovne službe Evropskega parlamenta in Sveta v 
tesnem sodelovanju pripravijo potrebne popravke. Kadar napaka zadeva akt, ki je že bil sprejet v 
eni ali obeh institucijah, ne glede na to, ali je bil objavljen, Evropski parlament in Svet sporazumno 
sprejmeta popravek, pripravljen v skladu z njunimi ustreznimi postopki.

                                               
1 Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji 

podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23). Sklep, kakor je bil spremenjen s 
Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 27.7.2006, str. 11).
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Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. julija 2006 o osnutku Sklepa Sveta, 
ki spreminja Sklep 1999/468/ES o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil (2002/0298(CNS)) – Poročilo Richarda Corbetta

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti tretje alinee člena 202 
Pogodbe,

– ob upoštevanju člena I-36 Pogodbe o Ustavi za Evropo1,

– ob upoštevanju osnutka Sklepa Sveta (10126/1/2006)2,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2002)0719)3 in spremenjenega predloga 
(KOM(2004)0324)4,

– ob upoštevanju stališča Parlamenta z dne 2. septembra 20035,

– po ponovnem posvetovanju s Svetom v skladu s členom 202 Pogodbe ES (C6-0190/2006),

– ob upoštevanju členov 51 in 55(3) svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0236/2006),

1. potrdi osnutek Sklepa Sveta;

2. poziva pristojni odbor Parlamenta, naj preuči, v kakšnem obsegu bi bilo primerno spremeniti 
Poslovnik, zlasti člen 81, da bi omogočili Parlamentu uveljavljanje njegovih pravic v novem 
regulativnem postopku s pregledom pod najboljšimi pogoji;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

                                               
1 UL C 310, 16.12.2004, str. 1.
2 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
3 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
4 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
5 UL C 76 E, 25.3.2004, str. 82.
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Sklep Evropskega parlamenta z dne 6. julija 2006 o sklenitvi Medintitucionalnega sporazuma 
v obliki skupne izjave glede osnutka Sklepa Sveta, ki spreminja Sklep 1999/468/ES o določitvi 
postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (nov regulativni 
postopek s pregledom) (2006/2152(ACI)) – Poročilo Richarda Corbetta

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti tretje alinee člena 202 
Pogodbe,

– ob upoštevanju sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil1,

– ob upoštevanju predloga Komisije za Sklep Sveta, ki spreminja Sklep 1999/468/ES 
(KOM(2002)0719)2,

– ob upoštevanju izjave bivšega predsednika Komisije Prodija pred Evropskim parlamentom dne 
5. februarja 2002 ("Prodijeva izjava"),

– ob upoštevanju svojega stališča z dne 2. septembra 20033,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5 februarja 2002 o izvajanju zakonodaje o finančnih 
storitvah4,

– ob upoštevanju spremenjenega predloga Komisije (KOM(2004)0324)5,

– ob upoštevanju osnutka Sklepa Sveta (10126/1/2006 – C6-0190/2006)6,

– ob upoštevanju osnutka skupne izjave (10125/2006 – C6-0208/2006),

– ob upoštevanju člena 120(1) svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0237/2006),

ker

A. sta se Svet in Komisija prejšnjo jesen dogovorila, da bosta začela s pogajanji o možnosti za 
izvajanje reforme postopka komitologije na podlagi spremenjenega predloga Komisije,

B. je konferenca predsednikov dne 10. novembra 2005 sklenila, da se začne pogajati s Svetom in 
Komisijo o postopkih komitologije in je v ta namen pooblastila predsedujočega konferenci 
predsednikov odborov in poročevalca pristojnega odbora, pooblastilo pa je bilo obnovljeno dne 

                                               
1 UL L 184, 17.7.1999, str. 23.
2 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
3 UL C 76 E, 25.3.2004, str. 82.
4 UL C 284 E, 21.11.2002, str. 115.
5 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
6 Še ni objavljeno v Uradnem listu.



PE423.766 140/353 DV\779820SL.doc

SL

19. januarja 2006,

C. so ti dogovori privedli do osnutka za nov postopek in do osnutka izjav v zvezi s sklepom, ki ga 
bo treba sprejeti glede tega postopka,

D. bo sklep v Sklep o komitologiji iz leta 1999 uvedel nov postopek, poznan kot "regulativni 
postopek s pregledom", ki bo Evropskemu parlamentu in Svetu dal pravico, da enakovredno 
pregledujeta "kvazi-zakonodajne" ukrepe, s katerimi se izvaja instrument, ki je bil sprejet s 
postopkom soodločanja ter, da takšne ukrepe lahko zavrne,

E. Pogodba o Ustavi za Evropo, ki so jo podpisali vsi voditelji držav in vlad, podeljuje Parlamentu 
pravico do preklica pooblastil (člen I - 36). Končno sporazumno besedilo Parlamentu ne 
zagotavlja te pravice v novem regulativnem postopku s pregledom. Pravica do preklica prenosa 
pooblastil bo zato ostala ena izmed ključnih zahtev Evropskega parlamenta, nekaj, kar bi se 
zlasti lahko uresničilo z Ustavno pogodbo,

F. bodo sklep spremljale skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, izjava 
Komisije, ki bo vključena v zapisnik Sveta, in izjave Komisije glede izvajanja in uporabe 
novega postopka,

G. te izjave odražajo pomembne točke, o katerih se je razpravljalo na pogajanjih med tremi 
institucijami, brez tega kompromis o novem postopku ne bi bil dosežen ter njegov dejanski 
vpliv ne bi bil zagotovljen,

1. potrdi sklenitev sporazuma, ki je v obliki skupne izjave priložen temu sklepu;

2. je seznanjen z izjavo Komisije, izdano istočasno s skupno izjavo, glede prizadevanj za sprejetje 
ukrepov za preglednost;

3. je seznanjen z izjavami Komisije glede jezikovnega režima in začetne točke obdobja pregleda 
ter prilagajanja veljavnih aktov, ki je bilo opravljeno ob tej priložnosti;

4. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep pošlje v vednost Svetu in Komisiji.
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Izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije
1. Evropski parlament, Svet in Komisija pozdravljajo skorajšnje sprejetje Sklepa Sveta o 

spremembi Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil1. Vključitev novega postopka, 
imenovanega "regulativni postopek s pregledom", v Sklep iz leta 1999 bo zakonodajalcu 
omogočila nadzor nad sprejemanjem "kvazi zakonodajnih" ukrepov za izvajanje akta, 
sprejetega po postopku soodločanja.

2. Evropski parlament, Svet in Komisija poudarjajo, da pomeni ta odločitev v okviru trenutne 
pogodbe zadovoljivo horizontalno rešitev za zahteve Evropskega parlamenta o nadzorovanju 
izvajanja aktov, sprejetih po postopku soodločanja.

3. Evropski parlament in Svet priznavata, brez poseganja v pravice zakonodajnih organov, da 
je treba v skladu z načeli o dobri zakonodaji izvedbena pooblastila dodeliti Komisiji brez 
časovne omejitve. Evropski parlament, Svet in Komisija pa kljub temu menijo, da bi lahko 
za primere, ko je potrebna prilagoditev v določenem roku, vključili klavzulo, v skladu s 
katero mora Komisija predstaviti predlog za pregled ali ukinitev določb o dodelitvi 
izvedbenih pooblastil; na ta način bi se izboljšal pregled, ki ga opravi zakonodajalec.

4. Novi postopek se bo takoj, ko bo začel veljati, uporabljal za kvazi zakonodajne ukrepe, 
predvidene v aktih, ki se bodo sprejemali po postopku soodločanja, vključno s tistimi, 
predvidenimi v aktih, ki se bodo v prihodnje sprejemali na področju finančnih storitev (akti 
"Lamfalussy"). Da pa bi se ta postopek lahko uporabljal za že veljavne akte, sprejete po 
postopku soodločanja, je treba te akte v skladu z veljavnimi postopki prilagoditi tako, da se 
regulativni postopek iz člena 5 Sklepa 1999/468/ES nadomesti z regulativnim postopkom s 
pregledom, če gre za ukrepe, ki spadajo v njegovo področje uporabe.

5. Evropski parlament, Svet in Komisija menijo, da je treba nujno prilagoditi naslednje akte:

(a) Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o prehranskih oznakah in zdravstvenih 
trditvah na živilih (še ni objavljeno v Uradnem listu);

(b) Direktivo 2006/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o 
preoblikovanju Direktive Sveta 93/6/EGS z dne 15. marca 1993 o kapitalski ustreznosti 
investicijskih družb in kreditnih institucij (še ni objavljena v Uradnem listu);

(c) Direktivo 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o 
preoblikovanju Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 
2000 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (še ni 
objavljena v Uradnem listu);

(d) Direktivo 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o obveznih 
revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, spremembi direktiv Sveta 

                                               
1 UL L 184, 17.7.1999, str. 23.
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78/660/EGS in 83/349/EGS ter razveljavitvi Direktive Sveta 84/253/EGS (UL L 157, 
9.6.2006, str. 87);

(e) Uredbo (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o 
Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o 
schengenskih mejah) (UL L 105, 13.4.2006, str. 1);

(f) Direktivo 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2005 o 
preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma 
(UL L 309, 25.11.2005, str. 15);

(g) Direktivo Sveta 2005/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2005 o 
vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki 
rabijo energijo, in o spremembi Direktive Sveta 92/42/EGS ter direktiv 96/57/ES in 
2000/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 191, 22.7.2005, str. 29);

(h) Direktivo 2005/1/ES Evropskega parlamenat in Sveta z dne 9. marca 2005 o spremembi 
direktiv Sveta 73/239/EGS, 85/611/EGS, 91/675/EGS, 92/49/EGS in 93/6/EGS ter 
direktiv 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES in 2002/87/ES za 
vzpostavitev nove organizacijske strukture odborov za finančne storitve (UL L 79, 
24.3.2005, str. 9);

(i) Uredba (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. februarja 2005 o 
mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega 
izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L 70, 16.3.2005, str. 1);

(j) Direktivo 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o 
uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni 
papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, in o spremembah Direktive 
2001/34/ES (UL L 390, 31.12.2004, str. 38);

(k) Direktivo 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih 
finančnih instrumentov in o spremembah Direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in 
Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive 
Sveta 93/22/EGS (UL L 145, 30.4.2004 str,1);

(l) Direktivo 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o 
prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje 
in o spremembi Direktive 2001/34/ES (UL L 345, 31.12.2003, str. 64);

(m) Uredbo (ES) št. 1829/2003/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 
2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL L 268, 18.10.2003, str. 1);

(n) Direktivo 2003/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. junija 2003 o 
dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (UL L 235, 
23.9.2003, str. 10);

(o) Direktivo 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o 
trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zloraba trga) (UL L 96, 
12.4.2003 str. 16);
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(p) Direktivo 2002/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o 
odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (UL L 37, 13.2.2003, str. 24);

(q) Direktivo 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o 
omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (UL L 
37, 13.2.2003, str. 19);

(r) Direktivo 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o 
dopolnilnem nadzoru kreditnih institucij, zavarovalnic in investicijskih družb v 
finančnem konglomeratu, ki spreminja Direktive Sveta 73/239/EGS, 79/267/EGS, 
92/49/EGS, 92/96/EGS, 93/6/EGS in 93/22/EGS ter Direktivi 98/78/ES in 2000/12/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 35, 11.2.2003, str.1);

(s) Uredbo (ES) št. 1606/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o 
uporabi mednarodnih računovodskih standardov (UL L 243, 11.9.2002, str. 1);

(t) Direktivo 2001/107/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. januarja 2002 o 
spremembi Direktive Sveta 85/611/EGS o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o 
kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje 
(KNPVP), z namenom zakonsko urediti družbe za upravljanje in izvlečke prospektov 
(UL L 41, 13.2.2002, str. 20);

(u) Direktivo 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o 
zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (UL L 311, 28.11.2001, 
str. 67);

(v) Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o 
namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi 
Direktive Sveta 90/220/EGS (UL L 106, 17.4.2001, str. 1);

(w) Direktivo 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o 
določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 
22.12.2000, str. 1);

(x) Direktivo 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o 
izrabljenih vozili (UL L 269, 21.10.2000, str. 34);

(y) Direktivo 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju 
biocidnih pripravkov v promet (UL L 123, 24.4.1998, str. 1).

Komisija je napovedala, da bo Evropskemu parlamentu in Svetu v ta namen čimprej 
predložila predloge za spremembo zgoraj navedenih aktov, da bi tako vanje vključila 
regulativni postopek s pregledom in posledično razveljavila vse določbe teh aktov, ki 
predvidevajo časovno omejitev za prenos izvedbenih pooblastil Komisiji. Evropski 
parlament in Svet bosta poskrbela za čimprejšnje sprejetje teh predlogov.
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6. V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 16. decembra 2003 o boljši zakonodaji1, 
Evropski parlament, Svet in Komisija opozarjajo na pomembno vlogo izvedbenih ukrepov v 
zakonodaji. Poleg tega menijo, da bi se morala splošna načela Medinstitucionalnega 
sporazuma z dne 22. decembra 1998 o skupnih smernicah za pripravo kakovostnih pravnih 
aktov Skupnosti2 na vsak način uporabljati za splošne ukrepe, sprejete po novem 
regulativnem postopku s pregledom.

                                               
1 UL C 321, 31.12.2003, str. 1.
2 UL C 73, 17.3.1999, str. 1.
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Sklep Evropskega parlamenta z dne 8. maja 2008 o sklenitvi medinstitucionalnega sporazuma 
med Evropskim parlamentom in Komisijo o postopkih za izvedbo Sklepa Sveta 1999/468/ES o 
določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil, kakor je bil 
spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (2008/2002(ACI)) – Poročilo Monice Frassoni

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pisma svojega predsednika z dne 27. marca 2008, v okviru katerega je bil 
prenešen medinstitucionalni sporazum, ki ga je dne 12. decembra 2007 odobrila konferenca 
predsednikov,

– ob upoštevanju člena 202 Pogodbe ES,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2006/512/ES z dne 17. julija 2006 o spremembah Sklepa 
1999/468/ES o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih 
pooblastil1,

– ob upoštevanju osnutka sporazuma med Evropskim parlamentom in Komisijo o postopkih za 
izvedbo Sklepa Sveta 1999/468/ES o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (v nadaljevanju 
"sporazum"),

– ob upoštevanju členov 81 in 120(1) svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0107/2008),

A. ker Komisija žal ni upoštevala nekaterih določb sporazuma med Evropskim parlamentom in 
Komisijo o postopkih za izvedbo Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi 
postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil2 ("Sporazum 2000"), 
med drugim določbe, da bi moral Parlament istočasno kot člani odbora in pod enakimi pogoji 
prejemati posamezne dokumente komitologije, temveč so ti dokumenti Parlamentu skoraj vedno 
poslani prepozno, v vsakem primeru pa ne istočasno kot članom odbora,

B. ker so bili postopki za izvajanje Sklepa Sveta 1999/468/ES zelo nezadovoljivi in to, razen 
postopkov za novi regulativni postopek s pregledom, še vedno so, med drugim tudi zaradi 
načina upravljanja s podatkovno bazo komitologije; dokumenti so pogosto poslani po koščkih in 
ne vsebujejo jasnega pojasnila o tem, kakšne vrste so, včasih pa vsebujejo tudi zavajajoče 
naslove, na primer osnutki izvedbenih ukrepov, o katerih se v odboru še ni glasovalo, so poslani 
pod naslovom "pravica do pregleda", čeprav bi morali biti poslani pod naslovom "pravica do 
obveščenosti", zaradi česar ni jasno, kateri časovni roki zanje veljajo,

C. ker to vprašanje v praksi še zmanjšuje že tako zelo omejen nadzor Parlamenta nad postopki 
komitologije,

D. ker je Komisija obljubila, da bo vzpostavila elektronski register, do katerega bo imel Parlament 

                                               
1 UL L 200, 22.7.2006, str. 11.
2 UL L 256, 10.10.2000, str. 19.
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neposreden dostop in ki bo vseboval vse dokumente, posredovane Parlamentu, omogočal jasno 
identifikacijo dokumentov, ki sodijo v isti postopek, vseboval podatke o fazi postopka in 
časovnem razporedu, jasno ločeval med osnutki ukrepov, ki jih prejme Parlament, in končnim 
osnutkom, sprejetim po mnenju odbora, ter vseboval jasno opredelitev sprememb v primerjavi z 
dokumenti, ki so bili Parlamentu že posredovani,

E. ker je sporazum velikega praktičnega pomena ne le za novi regulativni postopek s pregledom, 
temveč za vse postopke komitologije; ker sporazum lahko predstavlja precedenčni primer za 
prihodnje medinstitucionalne sporazume s podobnimi cilji,

F. ker se sporazum uporablja za kratko prehodno obdobje, vendar bi bilo to prehodno obdobje 
lahko zelo poučno, in ker je cilj sporazuma zagotoviti, da bo po začetku veljavnosti Lizbonske 
pogodbe vsak postopek komitologije med tremi institucijami potekal zadovoljivo,

1. poudarja, da je sklicevanje na regulativni postopek s pregledom, kjer je primerno, obvezno za 
vse tri institucije in ne more biti stvar barantanja ali pogajanj; poziva Svet, Komisijo in vse 
parlamentarne odbore, da to okoliščino ustrezno upoštevajo v vseh zadevnih zakonodajnih 
postopkih;

2. opozarja, da je treba regulativni postopek s pregledom uporabiti v primeru ukrepov splošnega 
obsega za spreminjanje nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz 
člena 251 pogodbe, vključno s črtanjem nekaterih takšnih določb ali z dodajanjem novih 
nebistvenih določb;

3. poziva Svet in Komisijo, naj v primeru "sivih področij", kadar ni jasno, ali naj se uporablja novi 
regulativni postopek s pregledom ali kakšen drug postopek komitologije, uporabi novi 
regulativni postopek s pregledom;

4. poudarja, da je edini namen novega regulativnega postopka s pregledom okrepiti pravico 
Parlamenta do nadzora in da postopek v nobenem primeru ne posega v obseg izvedbenih 
pooblastil, ki so lahko podeljena Komisiji;

5. je mnenja, da predstavlja sporazum korak v pravo smer, kar zadeva pravice in pooblastila 
Parlamenta v zvezi s preneseno zakonodajo;

6. pozdravlja dejstvo, da sporazum natančneje opredeljuje obveznost Komisije o obveščanju 
Parlamenta v skladu s členom 7(3) Sklepa 1999/468/ES, saj zahteva, da mora biti Parlament 
obveščen o postopkih odborov v skladu s predpisi, ki zagotavljajo preglednost in učinkovitost 
sistema posredovanja ter identifikacijo posredovanih informacij in posameznih faz postopka;

7. pričakuje od Komisije, da bo dosledno spoštovala vse določbe novega sporazuma, kar na žalost 
ni mogoče reči za Sporazum 2000;

8. poziva k doslednemu visokemu standardu kratkih zapisnikov sej skupaj s seznami navzočih, ki 
morajo navajati vsaj imena navzočih na zadevni seji, njihovo pripadnost in elektronski naslov;

9. poudarja, da bo uspešno delovanje novega registra ključnega pomena za celovito in zadovoljivo 
izvajanje sporazuma, in se zato veseli začetka njegovega delovanja; priporoča, da Parlament in 
Komisija po prehodnem obdobju pregledata novi register in odpravita praktične težave in 
napake, ki bi se lahko pojavile; priporoča, da Parlament v začetnem obdobju od zadevnih strank 
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pridobi informacije o delovanju registra;

10. izrecno pozdravlja nove določbe, v skladu s katerimi bo v registru jasno opredeljena vrsta vseh 
dokumentov komitologije, ki so bili posredovani, njihova morebitna povezava z drugimi 
dokumenti, ki so že bili posredovani, in morebitne spremembe, ki so bile vnesene;

11. poziva Komisijo, naj spremeni svoje notranje postopke, da bi zagotovila razlikovanje med 
osnutki ukrepov, ki morajo biti posredovani Parlamentu istočasno kot zadevnemu odboru v 
skladu z njegovo pravico do obveščenosti, in osnutki ukrepov, ki morajo biti Parlamentu 
posredovani v skladu z njegovo pravico do pregleda;

12. pozdravlja uvedbo "mehanizma zgodnjega opozarjanja", pri katerem je Parlament obveščen o 
tem, da bodo odboru predloženi nujni osnutki izvedbenih ukrepov, takoj ko to postane jasno, 
vendar vztraja, da se mehanizma ne sme uporabljati za to, da bi zadeve, ki niso nujne, 
spreminjali v nujne, saj se skrajšani časovni roki lahko uporabljajo le v ustrezno podkrepljenih, 
izjemnih primerih;

13. poudarja, da morajo biti Parlamentu, da lahko izvaja svojo pravico do pregleda na osnovi 
ustreznih informacij, redno posredovani vsi obstoječi dokumenti, ki pojasnjujejo, zakaj 
Komisija predlaga določene ukrepe; pozdravlja pripravljenost Komisije, da nudi pomoč 
Parlamentu, s čimer bi zagotovili sodelovanje v polni meri pri obravnavanju določenih 
izvedbenih ukrepov, ter Komisijo zato poziva, da Parlamentu na zahtevo posreduje vse 
obstoječe dokumente, ki so povezani z osnutki izvedbenih ukrepov;

14. se ne strinja s stališčem Komisije, da se osnutkov izvedbenih ukrepov, ki so posredovani 
Parlamentu, ne sme javno objaviti pred glasovanjem v odboru, in vztraja pri svoji pravici, da se 
v zvezi z osnutki ukrepov posvetuje, s komer koli hoče; poziva Komisijo, da ponovno preuči 
svoje stališče in javno objavi vse osnutke izvedbenih ukrepov, takoj ko so ti uradno predlagani;

15. odobri sklenitev sporazuma in pričakuje, da se bo začel v celoti uresničevati takoj po odobritvi;

16. sprejema odločitev, da bo sporazum priložil k svojemu Poslovniku, kjer bo nadomestil Prilogo 
XII;

17. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in njegovo prilogo posreduje v vednost Svetu, 
Komisiji in parlamentom držav članic.
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PRILOGA
EVROPSKI PARLAMENT

KOMISIJA
SPORAZUM MED EVROPSKIM PARLAMENTOM IN KOMISIJO

o postopkih za izvedbo Sklepa Sveta 1999/468/ES o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES

Sporočilo Evropskemu parlamentu

1. Na podlagi člena 7(3) Sklepa 1999/468/ES1 Komisija redno obvešča Evropski parlament o delu 
odborov2 v skladu z dogovori, ki zagotavljajo, da je sistem prenosa pregleden in učinkovit ter da se 
opredelijo informacije, ki so posredovane na različnih stopnjah postopka. Zato Evropski parlament 
istočasno in pod enakimi pogoji, kot veljajo za člane odborov, prejema osnutke dnevnega reda sej 
odborov, osnutke izvedbenih ukrepov, ki so odborom predloženi na podlagi temeljnih aktov, 
sprejetih v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, izide glasovanja, kratke zapisnike sej ter 
sezname organov, katerim osebe, ki so jih države članice imenovale za predstavnike, pripadajo.

Register

2. Komisija bo vzpostavila register, ki bo vseboval vse dokumente, posredovane Evropskemu 
parlamentu3. Evropski parlament bo neposredno dostopal do tega registra. V skladu s členom 7(5) 
Sklepa 1999/468/ES bodo navedbe vseh dokumentov, posredovanih Evropskemu parlamentu, 
javne.

3. V skladu z zavezami, ki jih je dala Komisija v svoji izjavi o členu 7(3) Sklepa 1999/468/ES4, in 
ko bodo izvedene potrebne tehnične priprave, bo register iz odstavka 2 omogočal zlasti:

- jasno opredelitev dokumentov, ki jih zajema isti postopek, in katere koli spremembe izvedbenega 
ukrepa v vsaki fazi postopka;

- navedbo faze postopka in časovnega razporeda;

- jasno razmejitev med osnutki ukrepov, ki jih Evropski parlament prejme istočasno s člani odbora v 
skladu s pravico do obveščenosti, in končnim osnutkom po mnenju odbora, ki se posreduje 
Evropskemu parlamentu;

- jasno opredelitev vseh sprememb v primerjavi z dokumenti, ki so že bili posredovani Evropskemu 
parlamentu.

                                               
1 UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 

22.7.2006, str. 11).
2 V tem sporazumu se beseda "odbor" nanaša na odbore, ustanovljene v skladu s Sklepom 1999/468/ES, 

razen v primeru, ko je izrecno navedeno, da se nanaša na drug odbor.
3 Ciljni datum za vzpostavitev registra je 31. marec 2008.
4 UL C 171, 22.7.2006, str. 21.
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4. Če po prehodnem obdobju, ki se bo začelo z začetkom veljavnosti tega sporazuma, Evropski 
parlament in Komisija skleneta, da je sistem operativen in zadovoljiv, se prenos dokumentov 
Evropskemu parlamentu opravlja z elektronskim sporočilom, ki vsebuje povezavo na register, 
predviden v odstavku 2. To odločitev se sprejme z izmenjavo pisem med predsednikoma obeh 
institucij. V času prehodnega obdobja se dokumente Evropskemu parlamentu posreduje v obliki 
priponke k elektronski pošti.

5. Poleg tega se Komisija strinja, da se Evropskemu parlamentu na zahtevo pristojnega 
parlamentarnega odbora v vednost posredujejo posebni osnutki ukrepov za izvedbo temeljnih aktov, 
ki sicer niso bili sprejeti v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, imajo pa posebni pomen za 
Evropski parlament. Ti ukrepi se vnesejo v register, predviden v odstavku 2, o tem pa se obvesti 
Evropski parlament.

6. Poleg do kratkih zapisnikov sej iz odstavka 1 lahko Evropski parlament zahteva dostop tudi do 
zapisnikov sej odborov1. Komisija vsako zadevo posebej preuči v skladu z določbami o zaupnosti iz 
Priloge I k okvirnemu sporazumu o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo2.

Zaupni dokumenti

7. Z dokumenti zaupne narave se bo ravnalo v skladu z notranjimi upravnimi postopki, ki jih vsaka 
institucija določi z namenom zagotovitve vseh potrebnih jamstev.

Resolucije Evropskega parlamenta po členu 8 Sklepa 1999/468/ES

8. Na podlagi člena 8 Sklepa 1999/468/ES lahko Evropski parlament v obrazloženi resoluciji 
ugotovi, da osnutek ukrepov za izvedbo temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 
251 Pogodbe, presega izvedbena pooblastila, opredeljena v navedenem temeljnem aktu.

9. Evropski parlament sprejme tako resolucijo v skladu s svojim poslovnikom; to stori v enem 
mesecu od dneva prejema končnega osnutka izvedbenih ukrepov v jezikovnih različicah, 
predloženih članom zadevnega odbora.

10. Evropski parlament in Komisija soglašata, da je za nekatere nujne izvedbene ukrepe, o katerih 
se je v interesu dobrega upravljanja treba odločiti v krajšem času, primerno trajno določiti krajši 
rok. To velja zlasti za nekatere vrste ukrepov, ki se nanašajo na zunanjepolitično delovanje, 
vključno s človekoljubno in nujno pomočjo, na zaščito zdravja in varnosti, varovanje in varnost v 
prometu ter izjeme od predpisov o javnih naročilih. Sporazum med članom Komisije in 
predsedujočim zadevnega parlamentarnega odbora bo določil vrste ukrepov, za katere to velja, in 
ustrezne roke. Sporazum lahko obe stranki kadar koli odpovesta.

11. Brez poseganja v primere iz odstavka 10 je v nujnih primerih in v primeru ukrepov, ki se 
nanašajo na vsakodnevno upravljanje in/ali imajo omejeno veljavnost, rok krajši. Ta rok je lahko 
zelo kratek v izjemno nujnih primerih in zlasti zaradi razlogov varovanja javnega zdravja. Pristojni 
član Komisije mora določiti ustrezni rok in ga utemeljiti. Evropski parlament lahko nato uporabi 

                                               
1 Glej sodbo Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti z dne 19. julija 1999 v zadevi T-188/97, Rothmans 

proti Komisiji, [1999] ECR II-2463.
2 UL C 177 E, 18.5.2006, str. 123.
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postopek, po katerem lahko izvajanje člena 8 Sklepa 1999/468/ES v določenem roku prenese na 
pristojni parlamentarni odbor, ki lahko v ustreznem roku posreduje odgovor Komisiji.

12. Takoj, ko službe Komisije spoznajo, da bo morda treba odboru posredovati osnutke ukrepov iz 
odstavkov 10 in 11, neformalno na to opozorijo sekretariat pristojnega parlamentarnega odbora ali 
odborov. Takoj, ko je prvi osnutek ukrepov posredovan članom odbora, službe Komisije sekretariat 
parlamentarnega odbora ali odborov opozorijo na nujnost zadeve in na roke, ki bodo veljali, ko bo 
posredovan končni osnutek.

13. Po tem, ko je Parlament sprejel resolucijo iz odstavka 8 ali odgovor iz odstavka 11, pristojni 
član Komisije Evropski parlament ali, kjer je to primerno, pristojni parlamentarni odbor seznani z 
ukrepi, ki jih Komisija namerava sprejeti v zvezi s tem.

14. Podatki iz odstavkov 10 do 13 se vnesejo v register.

Regulativni postopek s pregledom

15. Ko se uporabi postopek s pregledom in po glasovanju v odboru, Komisija obvesti Evropski 
parlament o veljavnih rokih. V skladu z odstavkom 16 ti roki pričnejo teči šele, ko Evropski 
parlament prejme vse jezikovne različice.

16. Ko veljajo krajši roki (člen 5a(5)(b) Sklepa 1999/468/ES) in v nujnih primerih (člen 5a(6) 
Sklepa 1999/468/ES), začnejo roki teči od dne, ko Evropski parlament prejme končni osnutek 
izvedbenih ukrepov v jezikovnih različicah, ki so bile posredovane članom odbora, razen v primeru, 
če predsedujoči parlamentarnega odbora temu ugovarja. V vsakem primeru si bo Komisija 
prizadevala čim prej posredovati Evropskemu parlamentu vse jezikovne različice. Takoj, ko službe 
Komisije spoznajo, da bo morda treba odboru posredovati osnutke ukrepov iz člena 5a(5)(b) ali (6), 
neformalno na to opozorijo sekretariat pristojnega parlamentarnega odbora ali odborov.

Finančne storitve

17. V skladu s svojo izjavo o členu 7(3) Sklepa 1999/468/ES se v zvezi s finančnimi storitvami 
Komisija zaveže, da bo:

- zagotovila, da bo uradnik Komisije, ki predseduje seji odbora, Evropski parlament na njegovo 
zahtevo po vsaki seji seznanil z vsako razpravo v zvezi z osnutki izvedbenih ukrepov, ki so bili 
posredovani temu odboru;

- ustno ali pisno odgovorila na vsako vprašanje o osnutkih izvedbenih ukrepov, posredovanih 
odboru.

Komisija bo tudi zagotovila, da bo v zvezi s sektorjem finančnih storitev (vključno z vrednostnimi 
papirji, bankami, zavarovanjem, pokojninami in računovodstvom) izpolnila to, k čemur se je 
zavezala na plenarnem zasedanju Parlamenta 5. februarja 20021 in ponovila zavezo 31. marca 20042

                                               
1 UL C 284 E, 21.11.2002, str. 19.
2 UL C 103 E, 29.4.2004, str. 446 in dobesedni zapis sej (CRE) plenarnega zasedanja Parlamenta 31. 

marca 2004, pod rubriko "glasovanje".
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ter zaveze, ki se nanašajo na točke 1 do 7 pisma z dne 2. oktobra 20011 komisarja Bolkensteina 
predsedujoči Odbora Evropskega parlamenta za gospodarske in monetarne zadeve.

Razpored dela Parlamenta

18. Razen v primerih, ko veljajo krajši roki, ali v nujnih primerih, Komisija pri posredovanju 
osnutkov izvedbenih ukrepov na podlagi tega sporazuma upošteva obdobja počitnic Evropskega 
parlamenta (zimske in poletne počitnice ter evropske volitve) za zagotovitev, da Parlamentu 
omogoči uresničevanje njegovih pravic v rokih, določenih v Sklepu 1999/468/ES in tem 
sporazumu.

Sodelovanje med Evropskim parlamentom in Komisijo

19. Instituciji izrazita pripravljenost, da si medsebojno pomagata pri zagotavljanju polnega 
sodelovanja pri obravnavi posebnih izvedbenih ukrepov. V ta namen vzpostavita ustrezne stike na 
upravni ravni.

Predhodni sporazumi

20. Sporazum med Evropskim parlamentom in Komisijo iz leta 2000 o postopkih za izvedbo Sklepa 
Sveta 1999/468/ES2 se nadomesti. Evropski parlament in Komisija, kolikor ju to zadeva, štejeta za 
nadomeščene in zato brez učinka naslednje sporazume: Sporazum Plumb/Delors iz leta 1998, 
Sporazum Samland/Williamson iz leta 1996 in Modus vivendi3 iz leta 1994.

                                               
1 UL C 284 E, 21.11.2002, str. 83.
2 UL L 256, 10.10.2000, str. 19.
3 UL C 102, 4.4.1996, str. 1.
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Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. junija 2008 o sprejetju Sklepa Evropskega 
parlamenta o spremembi Sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom z dne 9. marca 1994 o pravilih in 
splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (2006/2223(INI)) –
Poročilo Anneli Jäätteenmäki

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pisma Evropskega varuha človekovih pravic predsedniku Evropskega 
parlamenta z dne 11. julija 2006,

– ob upoštevanju pisma predsednika Evropskega parlamenta z dne 21. septembra 2006 Odboru za 
ustavne zadeve Evropskega parlamenta,

– ob upoštevanju člena 195(4) Pogodbe ES,

– ob upoštevanju člena 107d(4) Pogodbe Euratom,

– ob upoštevanju svojega Sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom z dne 9. marca 1994 o pravilih in 
splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic1, kakor je vključen v 
Prilogo X Poslovnika Parlamenta,

– ob upoštevanju mnenja Komisije o osnutku sklepa o spremembi Sklepa 94/262/ESPJ, ES, 
Euratom, kakor je bil odobren na zasedanju 22. aprila 20081,

– ob upoštevanju dejstva, da je Svet odobril spremenjeni osnutek sklepa kot posledico glasovanja,

– ob upoštevanju člena 45(2) svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve in mnenja Odbora za peticije (A6-
0076/2008),

1. sprejme sklep o spremembi Sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom;

2. naroči svojemu predsedniku, naj v sprejetih besedilih objavi končno verzijo sklepa o spremembi 
Sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom kot posledico glasovanja z dne 22. aprila 2008 in 18. junija 
2008 ter naj ga skupaj s to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji;

3. naroči svojemu predsedniku, naj zagotovi pravočasno objavo svojega sklepa o spremembi 
Sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom v Uradnem listu Evropske unije.

                                               
1 UL L 113, 4.5.1994, str. 15. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2002/262/ES, ESPJ, Euratom (UL 

L 92, 9.4.2002, str. 13).
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0129.
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Sklep Evropskega parlamenta o spremembi Sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom z dne 9. marca 1994 
o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic

EVROPSKI PARLAMENT JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 195(4) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 
107d(4) Pogodbe,

ob upoštevanju osnutka sklepa, ki ga je Evropski parlament odobril 22. aprila 20081, in sprememb, 
odobrenih 18. junija 20082, 

ob upoštevanju mnenja Komisije,

s soglasjem Sveta3,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Listina Evropske unije o temeljnih pravicah priznava pravico do dobrega upravljanja kot 
temeljno pravico državljanov Unije,

(2) Zaupanje državljanov v sposobnost varuha človekovih pravic, da vodi temeljite in nepristranske 
preiskave v domnevnih primerih slabega upravljanja, je bistveno za uspeh dejavnosti varuha 
človekovih pravic,

(3) Zaželeno je, da se Statut varuha človekovih pravic prilagodi in tako odpravi kakršna koli 
morebitna negotovost glede sposobnosti varuha človekovih pravic, da vodi temeljite in 
nepristranske preiskave v domnevnih primerih slabega upravljanja,

(4) Zaželeno je, da se Statut varuha človekovih pravic prilagodi, da bi omogočili morebitni razvoj 
zakonskih določb ali sodne prakse v zvezi z ukrepanjem organov, pisarn in agencij Evropske unije v 
primerih pred Sodiščem,

(5) Zaželeno je, da se Statut varuha človekovih pravic prilagodi, da bi upoštevali spremembe, 
nastale v zadnjih letih, glede vloge institucij in organov EU v boju proti goljufijam zoper finančne 
interese Evropske unije, zlasti ustanovitev Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF), in 
tako omogočili varuhu človekovih pravic, da te institucije ali organe obvesti o vseh informacijah, ki 
sodijo v njihovo pristojnost,

(6) Zaželeno je, da se sprejmejo ukrepi, da se varuhu človekovih pravic omogoči vzpostavitev 
sodelovanja s podobnimi institucijami na nacionalni ali mednarodni ravni ter z nacionalnimi ali 

                                               
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
2 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
3 Sklep Sveta z dne 12. junija 2008.
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mednarodnimi institucijami, čeprav imajo večje pristojnosti kakor Evropski varuh človekovih 
pravic, na primer varstvo človekovih pravic, saj bi takšno sodelovanje lahko pozitivno prispevalo k 
bolj učinkoviti dejavnosti varuha človekovih pravic,

(7) Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo je prenehala veljati leta 2002 –

SKLENIL:

Člen 1
Spremembe k Sklepu 94/262/ESPJ, ES, Euratom

Sklep 94/262/ESPJ, ES, Euratom se spremeni:

1. V sklicevanju 1 se črtajo besede "člena 20d(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za 
premog in jeklo";

2. Uvodna izjava 3 se nadomesti z naslednjim:
"Ker mora imeti varuh človekovih pravic, ki lahko deluje tudi na lastno pobudo, dostop do 
vseh sredstev, potrebnih za opravljanje svojih nalog; ker so zato institucije in organi 
Skupnosti dolžni varuhu človekovih pravic na njegovo zahtevo posredovati vse informacije, 
ki jih od njih zahteva, in brez poseganja v dolžnost varuha človekovih pravic, da takih 
informacij ne razkrije; ker bi bilo treba dostop do tajnih informacij ali dokumentov, zlasti do 
dokumentov občutljive narave v smislu člena 9 Uredbe (ES) št. 1049/2001¹, dovoliti ob 
spoštovanju predpisov o varnosti zadevne institucije ali organa Skupnosti; ker bi morale 
institucije ali organi, ki posredujejo zaupne informacije ali dokumente iz prvega pododstavka 
člena 3(2), o zaupnosti teh informacij ali dokumentov obvestiti varuha človekovih pravic; ker 
bi se moral varuh človekovih pravic za namene izvajanja predpisov, določenih v prvem 
pododstavku člena 3(2), vnaprej dogovoriti z zadevno institucijo ali organom o pogojih za 
ravnanje s tajnimi informacijami ali dokumenti in drugimi podatki, za katere velja obveznost 
varovanja poslovne skrivnosti; ker varuh človekovih pravic, kadar meni, da zahtevane pomoči 
ne bo dobil, to sporoči Evropskemu parlamentu, ki ustrezno ukrepa;
_______________

¹ Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti 
do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).";

3. V členu 1(1) se črtajo besede "členom 20d(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za 
premog in jeklo";

4. Člen 3(2) se nadomesti z naslednjim:
"2. Institucije in organi Skupnosti morajo varuhu človekovih pravic posredovati vse 
informacije, ki jih od njih zahteva, in mu omogočiti dostop do zadevnih spisov. Dostop do 
tajnih informacij ali dokumentov, zlasti do dokumentov občutljive narave v smislu člena 9 
Uredbe (ES) št. 1049/2001, se dovoli ob spoštovanju predpisov o varnosti zadevne institucije 
ali organa Skupnosti.

Institucije ali organi, ki posredujejo zaupne informacije ali dokumente iz prejšnjega 
pododstavka, o zaupnosti teh informacij ali dokumentov obvestijo varuha.

Varuh človekovih pravic se za namene izvajanja predpisov, določenih v prvem pododstavku, 
vnaprej dogovori z zadevno institucijo ali organom o pogojih za ravnanje s tajnimi 
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informacijami ali dokumenti in drugimi podatki, za katere velja obveznost varovanja poslovne 
skrivnosti.

Dostop do dokumentov, ki izhajajo iz države članice in so z zakonom ali predpisom 
opredeljeni za tajne, smejo zadevne institucije ali organi dovoliti le, če je država članica v to 
predhodno privolila.

Dostop do drugih dokumentov, ki izhajajo iz države članice, pa dovolijo po tem, ko so 
zadevno državo članico s tem seznanili.

V obeh primerih in v skladu s členom 4 varuh človekovih pravic ne sme širiti vsebine takih 
dokumentov.

Uradniki in drugi uslužbenci institucij in organov Skupnosti morajo na zahtevo varuha 
človekovih pravic pričati; še naprej jih obvezujejo ustrezne določbe Kadrovskih predpisov, 
zlasti dolžnost poslovne skrivnosti.";

5. Člen 4 se nadomesti z naslednjim:
"Člen 4

1. Varuh človekovih pravic in njegovo osebje, za katerega se uporabljata člen 287 Pogodbe o 
ustanovitvi Evropske skupnosti in člen 194 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za 
atomsko energijo, ne smejo širiti informacij ali dokumentov, ki so jih pridobili med 
preiskavami. Brez poseganja v odstavek 2 še zlasti ne smejo širiti tajnih informacij ali 
dokumentov, poslanih varuhu človekovih pravic, predvsem dokumentov občutljive narave v 
smislu člena 9 Uredbe (ES) št. 1049/2001, ali dokumentov s področja uporabe zakonodaje 
Skupnosti o varstvu osebnih podatkov ter vseh informacij, ki bi lahko škodile pritožniku ali 
drugim vpletenim osebam.
2. Če se varuh človekovih pravic med preiskavami seznani z dejstvi, ki se po njegovem 
mnenju nanašajo na kazensko pravo, prek stalnih predstavništev držav članic v Evropskih 
skupnostih takoj obvesti pristojne nacionalne organe in – če zadeva spada v njihovo 
pristojnost – pristojno institucijo, organ ali službo za boj proti goljufijam; po potrebi varuh 
obvesti tudi institucijo ali organ Skupnosti, pod katero zadevni uradnik ali uslužbenec spada 
in ki lahko uporabi drugi odstavek člena 18 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih 
skupnosti. Varuh človekovih pravic lahko pristojno institucijo ali organ Skupnosti obvesti tudi 
o dejstvih, ki z vidika discipline vnašajo dvom v obnašanje katerega od njihovih 
uslužbencev.";

6. Vstavi se člen 4a:
"Člen 4a

Varuh človekovih pravic in njegovo osebje obravnavajo zahteve za dostop javnosti do 
dokumentov, razen dokumentov iz člena 4(1), v skladu s pogoji in omejitvami iz Uredbe (ES) 
št. 1049/2001.";

7. Člen 5 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 5
1. Varuh človekovih pravic lahko, kolikor to prispeva k učinkovitejšim raziskavam ter boljši 
zaščiti pravic in interesov oseb, ki se pri njem pritožijo, sodeluje z istovrstnimi organi v 
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določenih državah članicah, in sicer pod pogojem, da ravna skladno z veljavno nacionalno 
zakonodajo. Varuh človekovih pravic pri tem ne sme zahtevati dokumentov, do katerih na 
podlagi člena 3 sicer nima dostopa.

2. Varuh človekovih pravic lahko v okviru svojih nalog, določenih v členu 195 Pogodbe o 
ustanovitvi Evropske skupnosti in členu 107d Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za 
atomsko energijo, in z izogibanjem podvajanju svojih dejavnosti z dejavnostmi drugih 
institucij ali organov pod enakimi pogoji sodeluje z institucijami in organi držav članic, 
pristojnimi za spodbujanje in varstvo temeljnih pravic.".

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta sklep začne veljati štirinajst dni po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, dne 

Za Evropski parlament
Predsednik
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Sklep Evropskega parlamenta z dne 19. februarja 2009 o sklepu Evropskega parlamenta, 
Sveta, Komisije, Sodišča Evropskih skupnosti, Računskega sodišča, Evropskega ekonomsko-
socialnega odbora in Odbora regij o organizaciji in delovanju Urada za publikacije Evropske 
unije (2008/2164(ACI)) – Poročilo Hanne Dahl (Začasna izdaja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pisma svojega predsednika z dne 1. oktobra 2008,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, Sodišča Evropskih 
skupnosti, Računskega sodišča, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij o 
organizaciji in delovanju Urada za publikacije Evropske unije (SEC(2008)2109 - C6-
0256/2008),

– ob upoštevanju člena 254(1) Pogodbe ES,

– ob upoštevanju izjave št. 3 o desetem členu Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki je bila 
priložena sklepni listini medvladne konference, na kateri je bila sprejeta pogodba iz Nice1,

– ob upoštevanju člena 120(1) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve in mnenja Odbora za pravne zadeve(A6-
0000/2008),

A. ker je bil Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti (v nadaljnjem besedilu Urad za 
publikacije) ustanovljen leta 1969 s sklepom Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, Sodišča 
Evropskih skupnosti in Ekonomsko-socialnega odbora2,

B. ker je bil sklep leta 1980 spremenjen3, leta 2000 pa razveljavljen in nadomeščen z novim4,

C. ker je Parlament v odstavku 45 svoje resolucije z dne 29. januarja 20045 o razrešnici za 
proračunsko leto 2001 pripomnil, da je pri medinstitucionalnih organih posebej težko določiti 
jasno politično odgovornost, kar dokazuje primer Urada za uradne publikacije Evropskih 
skupnosti; zato Parlament poziva institucije, naj ponovno pregledajo pravne določbe, ki urejajo 
obstoječe medinstitucionalne organe, ne da bi kakorkoli postavile pod vprašaj načelo 
medinstitucionalnega sodelovanja, ki omogoča precejšnje prihranke v evropskem proračunu; 

                                               
1 UL C 80. 10.3.2001, str. 77.
2 Sklep Sveta 69/13/Euratom/ESPJ/EGS z dne 16. januarja 1969 (UL L 13, 18.1.1969, str. 19).
3 Sklep št. 80/443/EGS, Euratom, ESPJ z dne 7. februarja 1980 o spremembi Sklepa o ustanovitvi Urada za 

uradne publikacije Evropskih skupnosti z dne 16. januarja 1969 (UL L 107, 25.4.1980, str. 44).
4 Sklep 2000/459/ES, ESPJ, Euratom Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, Sodišča Evropskih skupnosti, 

Računskega sodišča, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij z dne 20. julija 2000 o 
organizaciji in delovanju Urada za uradne publikacije Evropskih Skupnosti (UL L 183, 22.7.2000, str. 
12).

5 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. januarja 2004 o ukrepih, ki jih je sprejela Komisija zaradi 
pripomb, ki jih je vsebovala resolucija, priložena sklepu o razrešnici glede izvrševanja splošnega 
proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2001(UL C 96 E, 21.4.2004, str.. 112).
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Parlament zato poziva evropske institucije, naj spremenijo pravno podlago za 
medinstitucionalne organe, in sicer tako, da bo možna jasna dodelitev upravne in politične 
odgovornosti;”,

D. ker je Komisija predložila osnutek novega sklepa, ki razveljavlja in nadomešča sklep št. 
2000/459/ES, Euratom, ki je sedaj v veljavi,

E. ker je namen osnutka sklepa bolj podrobna določitev pristojnosti in nalog Urada za publikacije, 
odgovornosti posameznih institucij ter vloge upravnega odbora in direktorja urada,

F. ker je Urad za publikacije organ, ki so ga skupaj ustanovile institucije, kar pomeni, da izpolnjuje 
merila za medinstitucionalni dogovor,

G. ker so generalni sekretarji vpletenih institucij 18. aprila 2008 odobrili osnutek, 3. septembra 
2008 pa ga je odobrilo še predsedstvo Parlamenta,

H. ker člen 120(1) Poslovnika določa, da mora medinstitucionalne dogovore podpisati predsednik 
po pregledu, ki ga opravi odbor, pristojen za ustavne zadeve, in po odobritvi Parlamenta,

1. odobri osnutek sklepa;

2. naroči svojemu predsedniku, da ta sklep posreduje v vednost Svetu, Komisiji, Sodišču 
Evropskih skupnosti, Računskemu sodišču, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in 
Odboru regij.
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PRILOGA

OSNUTEK SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA, KOMISIJE, SODIŠČA EVROPSKIH 
SKUPNOSTI, RAČUNSKEGA SODIŠČA, EVROPSKEGA EKONOMSKO-SOCIALNEGA 

ODBORA IN ODBORA REGIJ

o organizaciji in delovanju Urada za publikacije Evropske unije

EVROPSKI PARLAMENT,

SVET,

KOMISIJA,

SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI,

RAČUNSKO SODIŠČE,

EVROPSKI EKONOMSKO-SOCIALNI ODBOR IN

ODBOR REGIJ SO –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V členu 8 Sklepa predstavnikov vlad držav članic z dne 8. aprila 1965 o začasni lokaciji 
nekaterih institucij in služb Skupnosti1 je bilo določeno, da bo Urad za uradne publikacije 
Evropskih skupnosti (v nadaljnjem besedilu "Urad") nameščen v Luxembourgu. Ta določba 
je bila nazadnje izvedena s Sklepom 2000/459/ES, ESPJ, Euratom2.

(2) Za Urad se uporabljajo pravila in predpisi, ki veljajo za uradnike in druge uslužbence 
Evropskih skupnosti. Upoštevati bi bilo treba zadnje spremembe teh pravil in predpisov.

(3) Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002, ki se uporablja za splošni 
proračun Evropskih skupnosti3 (v nadaljnjem besedilu „Finančna uredba“), vsebuje posebne 
določbe glede delovanja Urada.

(4) V založniški dejavnosti je bil dosežen velik tehnološki napredek, ki ga je treba upoštevati pri 
načinu delovanja Urada.

(5) Zaradi jasnosti je treba s tem sklepom razveljaviti Sklep 2000/459/ES, ESPJ, Euratom ter ga 
nadomestiti s tem sklepom –

                                               
1 UL 152, 13.7.1967, str. 18.
2 UL L 183, 22.7.2000, str. 12.
3 UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
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SKLENILI:

Člen 1

Urad za publikacije

1. Urad za uradne publikacije Evropske unije (v nadaljnjem besedilu "Urad") je 
medinstitucionalni urad, katerega naloga je, da pod najboljšimi možnimi pogoji zagotavlja 
izdajo publikacij institucij Evropskih skupnosti in Evropske unije.
Urad zato po eni strani institucijam omogoča, da izpolnjujejo svoje obveznosti glede 
objavljanja zakonodajnih besedil, po drugi strani pa prispeva k tehnični zasnovi ter izvajanju 
politik informiranja in obveščanja na področjih, ki so v njegovi pristojnosti.

2. Urad vodi direktor na podlagi strateških smernic, ki jih določi upravni odbor. Urad poleg 
določb tega sklepa, ki so značilni za njegovo medinstitucionalno vlogo, uporablja upravne in 
finančne postopke Komisije. Komisija pri opredelitvi navedenih postopkov upošteva posebno 
naravo Urada.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tem sklepu:
1. „izdaja“ pomeni katero koli dejanje, potrebno za zasnovo, preverjanje, opremljanje z 

mednarodnimi standardnimi številkami in/ali kataloškimi številkami, produkcijo, 
katalogizacijo, indeksacijo, razširjanje, promocijo, prodajo, shranjevanje in arhiviranje 
publikacij v kakršni koli obliki in s kakršnim koli sredstvom, sedanjim ali prihodnjim;

2. „publikacije“ pomenijo vsa besedila, objavljena na katerem koli mediju in v kakršni koli obliki, 
opremljena z mednarodno standardno številko in/ali kataloško številko;

3. „obvezne publikacije“ pomenijo publikacije, izdane v skladu s pogodbami ali drugimi 
zakonodajnimi besedili;

4. „neobvezne publikacije“ pomenijo vse publikacije, izdane v okviru pristojnosti vsake 
institucije;

5. „upravljanje avtorskih pravic“ pomeni, da imajo avtorske službe glede publikacij, za izdajo 
katerih je odgovoren Urad, avtorske pravice ali pravice za ponovno uporabo, Urad pa te pravice 
upravlja;

6. „neto prihodki od prodaje“ pomenijo skupni znesek računov, od katerega se odštejejo 
trgovinski popusti, stroški upravljanja in izterjav ter bančni stroški;

7. „institucije“ pomenijo institucije, organe, urade in agencije, ustanovljene s Pogodbami ali na 
njihovi podlagi.

Člen 3

Pristojnosti Urada

1. Urad je pristojen za:
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(a) izdajanje Uradnega lista Evropske unije (v nadaljnjem besedilu:  Uradni list) in zagotavljanje 
njegove verodostojnosti;

(b) izdajanje drugih obveznih publikacij;

(c) izdajanje ali skupno izdajanje neobveznih publikacij, ki so zaupane Uradu v okviru pristojnosti 
vsake institucije, zlasti v okviru dejavnosti institucij na področju obveščanja;

(d) izdajanje ali skupno izdajanje publikacij na lastno pobudo, ki vključujejo publikacije, katerih 
cilj je zagotavljati promocijo svojih služb; Urad lahko v tem okviru naroči prevode s sklenitvijo 
pogodb o storitvah;

(e) razvijanje, vzdrževanje in posodabljanje elektronskih založniških storitev, namenjenih javnosti;

(f) zagotavljanje vse zakonodaje in drugih uradnih besedil javnosti;
(g) shranjevanje vseh publikacij institucij v elektronski obliki in zagotavljanje publikacij javnosti;

(h) opremljanje publikacij institucij z mednarodnimi standardnimi številkami in/ali kataloškimi 
številkami;

(i) upravljanje pravic reproduciranja in prevajanja publikacij institucij;
(j) promocijo in prodajo publikacij ter storitev, ki jih ponuja javnosti.

2. Urad svetuje in pomaga institucijam na področju:

(a) programiranja in načrtovanja njihovih programov za publikacije;

(b) izvajanja projektov izdaje ne glede na vrsto medija;
(c) oblikovanja strani in zasnove projektov izdaje;

(d) obveščanja o trendih na založniških trgih v državah članicah ter o temah in naslovih, ki bi lahko 
pritegnili velik del javnosti;

(e) določanja naklad in priprave načrtov distribucije;
(f) določanja cen publikacij in prodaje publikacij;

(g) promocije, distribucije in ocenjevanja brezplačnih ali plačljivih publikacij;
(h) analize, ocenjevanja in izdelave spletnih strani in spletnih storitev za javnost;

(i) priprave okvirnih pogodb za založniške dejavnosti;

(j) zagotavljanja tehnološkega nadzora založniških sistemov.

Člen 4

Odgovornosti institucij

1. Vsaka institucija ima izključno pristojnost za sprejemanje odločitev na področju objavljanja 
svojih publikacij.

2. Institucije se za izdajo svojih obveznih publikacij poslužujejo storitev Urada.
3. Institucijam se za izdajo neobveznih publikacij ni treba obrniti na Urad. Institucije v tem 

primeru zaprosijo Urad za mednarodne standardne številke in/ali kataloške številke ter Uradu 
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izročijo elektronsko različico publikacije v kateri koli obliki in po potrebi dva izvoda 
publikacije na papirju.

4. Institucije se zavezujejo, da bodo zagotavljale vse pravice reprodukcije, prevajanja in 
distribucije vseh sestavnih delov publikacije.

5. Institucije se zavezujejo, da bodo za svoje publikacije pripravile načrt distribucije, ki ga odobri 
Urad.

6. Institucije lahko z Uradom sklenejo sporazume o opravljanju storitev, v katerih določijo načine 
za svoje sodelovanje.

Člen 5

Naloge Urada

1. Naloge, ki jih opravlja Urad, vključujejo zlasti:

(a) združevanje dokumentov, ki se izdajo;
(b) pripravo, grafično zasnovo, popravljanje, oblikovanje strani ter preverjanje besedil in drugih 

elementov, v kateri koli obliki ali na katerem koli mediju, ob spoštovanju navodil, ki jih 
predložijo institucije, in po drugi strani ob uporabi zahtev za tipografsko in jezikovno 
predstavitev, ki se določijo v sodelovanju z institucijami;

(c) indeksacijo in katalogizacijo publikacij;

(d) dokumentarno analizo besedil, ki se objavijo v Uradnem listu, in drugih uradnih besedil, ki niso 
objavljena v Uradnem listu;

(e) konsolidacijo zakonodajnih besedil;
(f) upravljanje, razvijanje, posodabljanje in distribucijo večjezičnega tezavra Eurovoc;

(g) organizacijo tiskanja s posredovanjem izvajalcev;
(h) spremljanje izvajanja dela;

(i) kontrolo kakovosti;
(j) prevzem glede na kakovost in količino;

(k) fizično in elektronsko distribucijo Uradnega lista, uradnih besedil, ki se ne objavijo v Uradnem 
listu, in drugih neobveznih publikacij;

(l) shranjevanje;
(m) fizično in elektronsko arhiviranje;

(n) ponovno tiskanje razprodanih publikacij in tiskanje na zahtevo;
(o) oblikovanje konsolidiranega kataloga publikacij institucij;

(p) prodajo, vključno z izdajanjem računov, izterjavo in plačilom prihodkov, upravljanje terjatev;
(q) promocijo;

(r) oblikovanje, nakup, upravljanje, posodabljanje, spremljanje in nadzor seznamov poštnih 
naslovov institucij ter ustvarjanje ciljnih poštnih naslovov.
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2. Urad je v okviru svojih pristojnosti ali na podlagi prenosa nalog odredbodajalca, ki ga odobrijo 
institucije, odgovoren za:

(a) javna naročila, vključno s prevzemanjem pravnih obveznosti;

(b) finančno spremljanje pogodb z izvajalci;
(c) poravnavo izdatkov, ki vključuje zlasti prevzem glede na kakovost in količino s podpisom 

odobritve plačila;
(d) odobritve izdatkov;

(e) operacije v zvezi s prihodki.

Člen 6

Upravni odbor

1. Ustanovi se upravni odbor, v katerem so zastopane institucije, ki so podpisnice tega sklepa. 
Upravni odbor sestavljajo sodni tajnik Sodišča Evropskih skupnosti, namestnik generalnega 
sekretarja Sveta ter generalni sekretarji drugih institucij ali njihovi zastopniki. Evropska 
centralna banka sodeluje pri delu upravnega odbora kot opazovalka.

2. Upravni odbor imenuje predsednika, ki ga izbere med svojimi člani za obdobje dveh let.

3. Upravni odbor se sestane najmanj štirikrat na leto, in sicer na pobudo svojega predsednika ali 
na zahtevo institucije.

4. Upravni odbor sprejme svoj poslovnik, ki se objavi v Uradnem listu.

5. Odločitve upravnega odbora se sprejemajo z navadno večino, če ni drugače določeno.

6. Vsaka institucija, ki je podpisnica tega sklepa, ima en glas v okviru upravnega odbora.

Člen 7

Naloge in odgovornosti upravnega odbora

1. Z odstopanjem od člena 6 upravni odbor v skupnem interesu institucij in v okviru pristojnosti 
Urada soglasno odloča v naslednjih primerih:

(a) na predlog direktorja sprejme strateške cilje in pravila delovanja Urada; 

(b) določa smernice splošnih politik Urada, zlasti glede prodaje, distribucije in izdaje, ter 
zagotavlja, da Urad prispeva k zasnovi in izvajanju politik obveščanja in sporočanja na 
področjih, ki so v njegovi pristojnosti.

(c) na podlagi osnutka, ki ga pripravi direktor Urada, sprejme letno poročilo o upravljanju, ki se 
naslovi na institucije in obravnava izvajanje strategije in storitev, ki jih zagotavlja Urad. Do 1. 
maja vsako leto institucijam pošlje poročilo o pravkar končanem finančnem letu;

(d) odobri oceno prihodkov in odhodkov Urada v okviru proračunskega postopka za upravni 
proračun Urada;
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(e) odobri merila, v skladu s katerimi Urad vodi analitične konte, ki jih direktor Urada sprejme;

(f) institucijam daje predloge, s katerimi se lahko olajša ustrezno delovanje Urada.

2. Upravni odbor upošteva smernice, ki jih medinstitucionalni organi v ta namen pripravijo na 
področju obveščanja in sporočanja. Predsednik upravnega odbora se vsako leto sreča s temi 
organi.

3. Oseba za stike z organom, ki da razrešnico glede strateških odločitev na področjih, ki so v 
pristojnosti Urada, je predsednik upravnega odbora v vlogi zastopnika za medinstitucionalno 
sodelovanje.

4. Predsednik upravnega odbora in direktor Urada soglasno določita pravila za medsebojno 
obveščanje in sporočanje, s katerimi se formalizirajo njuni odnosi. Ta dogovor se v vednost 
pošlje članom upravnega odbora.

Člen 8

Direktor Urada

Direktor Urada pod nadzorom in v okviru pristojnosti upravnega odbora odgovarja za ustrezno 
delovanje Urada. Pri uporabi upravnih in finančnih postopkov deluje pod nadzorom Komisije.

Člen 9

Naloge in odgovornosti direktorja Urada

1. Direktor Urada zagotavlja sekretariat za upravni odbor in slednjemu pošilja četrtletna poročila 
o izvajanju svojih nalog.

2. Direktor Urada upravnemu odboru zagotavlja predloge za izboljšanje delovanja Urada.
3. Direktor Urada po posvetovanju z upravnim odborom za pridobitev mnenja določi vrsto 

storitev, ki jih Urad lahko opravlja za institucije proti plačilu, in ustrezne cene.
4. Direktor Urada po odobritvi upravnega odbora sprejme merila, v skladu s katerimi Urad vodi 

analitične konte. V soglasju z računovodjo Komisije določi postopke za sodelovanje med 
Uradom in institucijami na področju računovodstva.

5. Direktor Urada v okviru proračunskega postopka za upravni proračun Urada pripravi oceno 
prihodkov in odhodkov Urada. Ti predlogi se po odobritvi upravnega odbora pošljejo Komisiji.

6. Direktor Urada odloči, ali se lahko publikacije tretjih strani izdajo in pod kakšnimi pogoji.
7. Direktor Urada sodeluje pri medinstitucionalnih dejavnostih obveščanja in sporočanja na 

področjih, ki so v pristojnosti Urada.
8. Na področju izdajanja zakonodaje in uradnih dokumentov v zvezi z zakonodajnim postopkom, 

vključno z Uradnim listom, direktor Urada:
(a) zagotavlja, da pristojni organi vsake institucije sprejmejo načelne odločitve, ki se skupno 

uporabljajo;
(b) predloži predloge za izboljšanje strukture in oblike Uradnega lista ter uradnih zakonodajnih 

besedil;
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(c) za institucije oblikuje predloge glede usklajevanja oblike besedil za objavo;

(d) proučuje težave pri tekočih dejavnostih in za njihovo odpravo v okviru Urada oblikuje potrebna 
navodila, institucijam pa zagotovi ustrezna priporočila.

9. Direktor Urada v skladu s finančno uredbo pripravi letno poročilo o dejavnostih, v katerem je 
zajeto upravljanje sredstev, ki jih Komisija in druge institucije prenesejo v skladu s finančno 
uredbo. To poročilo se pošlje Komisiji in zadevnim institucijam ter v vednost upravnemu 
odboru.

10. V okviru prenosa sredstev Komisije in izvrševanja proračuna se sporazumno določijo postopki 
obveščanja in posvetovanja med komisarjem, pristojnim za odnose z Uradom, in direktorjem 
Urada.

11. Direktor Urada je odgovoren za izvajanje strateških ciljev, ki jih sprejme upravni odbor, ter za 
dobro upravljanje Urada in njegovih dejavnosti kakor tudi za upravljanje njegovega proračuna.

12. Če je direktor Urada odsoten ali zadržan, se uporabljajo pravila o nadomeščanju glede na 
razred in delovno dobo, razen če se upravni odbor na predlog svojega predsednika ali direktorja 
Urada odloči za drugačen prednostni red.

13. Direktor Urada v četrtletnem poročilu obvesti institucije o načrtovanju in porabi sredstev ter 
poteku dela.

Člen 10

Zaposleni

1. Komisija po soglasnem sprejetju pozitivnega mnenja upravnega odbora imenujee generalnega 
direktorja in direktorja. Za generalnega direktorja in direktorje (razredi AD 16/AD 15/AD 14) 
se uporabljajo pravila Komisije na področju mobilnosti in ocenjevanja vodstvenih delavcev. Če 
se za uradnika, zaposlenega na navedenem delovnem mestu, izteka rok za premestitev v okviru 
mobilnosti, ki je običajno predviden z zadevnimi pravili, Komisija obvesti upravni odbor, ki 
lahko v zvezi z zadevo izda soglasno mnenje.

2. Upravni odbor tesno sodeluje v postopkih, ki jih je potrebno izvesti pred imenovanjem 
uradnikov in drugih uslužbencev Urada, ki naj bi opravljali funkcije generalnega direktorja 
(razreda AD 16/AD 15) in direktorja (razreda AD 15/AD 14), zlasti pri pripravi objav prostih 
delovnih mest, pregledu prijav in imenovanju izbirne komisije za ta delovna mesta.

3. Pristojnosti organa za imenovanje in organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb, glede 
uradnikov in drugih uslužbencev Urada izvaja Komisija. Komisija lahko nekatere svoje 
pristojnosti prenese znotraj Komisije in na direktorja Urada. Tak prenos se opravi pod istimi 
pogoji kot za generalne direktorje Komisije.

4. Ob upoštevanju odstavka 2 se določbe in postopki, ki jih Komisija sprejme za izvajanje 
Kadrovskih predpisov in Pogojev zaposlovanja drugih uslužbencev, uporabljajo za uradnike in 
druge uslužbence, zaposlene pri Uradu, pod istimi pogoji kot za uradnike in druge uslužbence 
Komisije, zaposlene v Luxembourgu.

5. Uradnike vseh institucij se obvesti o vseh objavah prostih delovnih mest znotraj Urada, takoj 
ko organ za imenovanja in organ, pooblaščen za sklepanje pogodb, skleneta zapolniti zadevno 
delovno mesto.

6. Direktor Urada vsako četrtletje obvesti upravni odbor o upravljanju človeških virov.
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Člen 11

Finančni vidiki

1. Sredstva Urada, katerih skupni znesek se prikaže v posebni proračunski vrstici v delu proračuna 
za Komisijo, so natančno določena v prilogi k tistemu delu proračuna. Navedena priloga je v 
obliki izkaza prihodkov in izdatkov, razdeljena na enak način kakor deli proračuna.

2. Načrt delovnih mest Urada je v obliki priloge k načrtu delovnih mest Komisije.
3. Vsaka institucija je odredbodajalec za ustrezna sredstva pod vrstico "izdatki za objave" svojega 

proračuna.
4. Vsaka institucija lahko prenese pooblastila odredbodajalca na direktorja Urada za upravljanje 

odobrenih proračunskih sredstev, ki spadajo v njen del proračuna, ter določi omejitve in pogoje 
tega prenosa pooblastil v skladu s finančno uredbo. Direktor Urada vsako četrtletje obvesti 
upravni odbor o teh prenosih.

5. Proračunsko in finančno upravljanje Urada se izvaja v skladu s finančno uredbo in podrobnimi 
pravili za njeno izvajanje ter finančnim okvirom, ki velja za Komisijo, vključno s sredstvi, ki 
jih razen Komisije prenesejo druge institucije.

6. Računi Urada se pripravijo v skladu z računovodskimi predpisi in metodami, ki jih odobri 
računovodja Komisije. Urad vodi ločeno knjigovodstvo za prodajo Uradnega lista in publikacij. 
Neto prihodki od prodaje se izplačajo institucijam.

Člen 12

Nadzor

1. Funkcijo notranjega revizorja pri Uradu v skladu s Finančno uredbo opravlja notranji revizor 
Komisije. Urad ustanovi službo za notranjo revizijo na podlagi postopkov, ki so podobni 
postopkom, predvidenim za generalne direktorate in službe Komisije. Institucije lahko 
direktorja Urada zaprosijo, da v delovni program službe Urada za notranjo revizijo vključi 
posebne revizije.

2. Urad v okviru nalog Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) odgovarja na vsa 
vprašanja, ki izhajajo iz njegovih pristojnosti. Za zagotavljanje zaščite interesov Evropske unije 
se pripravi sporazum o postopkih za medsebojno obveščanje med predsednikom upravnega 
odbora in direktorjem urada OLAF.

Člen 13

Pritožbe in zahtevki 

1. Urad je v mejah svojih pristojnosti odgovoren za odgovore na zahtevke Evropskega varuha 
človekovih pravic in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

2. Vse pritožbe na področjih, ki so v pristojnosti Urada, se vložijo zoper Komisijo.
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Člen 14

Javni dostop do dokumentov

1. Direktor Urada sprejema odločitve iz člena 7 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) 
št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, 
Sveta in Komisije1. Če se prošnje zavrnejo, odločitve o potrdilnih prošnjah sprejme generalni 
sekretar Komisije.

2. Urad vodi register dokumentov v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 1049/2001.

Člen 15

Razveljavitev

Sklep 2000/459/ES, ESPJ, Euratom se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeni sklep veljajo kot sklicevanja na ta sklep.

Člen 16

Začetek učinkovanja

Ta sklep začne veljati 1. decembra 2008.

V Bruslju in Luxembourgu,

Za Evropski parlament Za Svet Za Komisijo

Predsednik Predsednik Predsednik

Za Sodišče Evropskih skupnosti Za Računsko sodišče

Predsednik Predsednik

Za Evropski ekonomsko-socialni odbor Za Odbor regij

Predsednik Predsednik

                                               
1 UL L 145, 31.5.2001, str. 43.



PE423.766 168/353 DV\779820SL.doc

SL



Resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2005 o osnutku medinstitucionalnega 
sporazuma o določitvi okvirnih pogojev za evropske regulativne agencije, ki ga je predstavila 
Komisija (B6-0634/2005)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka besedila Komisije (KOM(2005)0059),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. januarja 2004 o sporočilu Komisije z naslovom 
"Okvirni pogoji za evropske regulativne agencije"1,

– ob upoštevanju deklaracije o členu 10 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, sprejete na 
medvladni konferenci v Nici, v zvezi z dolžnostjo lojalnega sodelovanja institucij Skupnosti,

– ob upoštevanju mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane z dne 11. oktobra 2005 
o predlogu Uredbe o spremembe Uredbe (EGS) št. 1210/90 o ustanovitvi Evropske agencije za 
okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja glede mandata 
izvršnega direktorja,

– ob upoštevanju skupnega vprašanja za ustni odgovor Svetu in odgovor s strani Sveta, ki sta ga 
vložila Odbor za ustavne zadeve in Odbor za proračun na seji 15. novembra 2005,

– ob upoštevanju člena 108(5) svojega Poslovnika,

A. ker opombe iz resolucije z dne 13. januarja 2004 ostajajo v bistvu enako pomembne; ker je še 
posebej racionalizacija in poenostavitev zgradbe obstoječih in prihodnjih agencij zaradi jasnosti, 
preglednosti in pravne varnosti ter z vidika Unije s 25 oziroma več državami članicami nujno 
potrebna in da mora ocenjevanje, povezano z ustanavljanje novih agencij, temeljiti na strogih 
merilih, kar med drugim zadeva tudi smotrnost in utemeljevanje njihove dejavnosti,

B. ker je Komisija pri predstavitvi svojega osnutka sledila pozivu Parlamenta, da naj se pred 
sprejetjem okvirne uredbe sklene medinstitucionalni sporazum, s katerim bodo jasno določene 
skupne smernice,

C. ker zgoraj navedena deklaracija glede člena 10 Pogodbe ES navaja, da Evropski parlament, Svet 
in Komisija lahko sklepajo medinstitucionalne sporazume, če se v okviru dolžnosti lojalnega 
sodelovanja izkaže potreba po olajšanju uporabe določb Pogodbe ES,

1. pozdravlja predstavitev osnutka besedila s strani Komisije;

2. obžaluje, da Svet ni pripravljen začeti pogajanj za sklenitev sporazuma na osnovi osnutka 
besedila Komisije;

3. poziva Komisijo, naj nadaljuje s prizadevanji, da bi Svet spremenil svoje mnenje;

4. opozarja, da bo ob preverjanju bodočih predlogov za ustanavljanje agencij izhajal še zlasti iz 

                                               
1 UL C 92 E, 16.4.2004, str. 119.
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naslednjih načel:

(a) agencije se ustanavlja po običajnem zakonodajnem postopku, praviloma v postopku 
soodločanja; uporaba postopka po členu 308 ES bi morala biti omejena na izjemne primere, 
v katerih določbe Pogodbe v zvezi z obravnavano zadevo ne predstavljajo ustrezne pravne 
podlage,

(b) vsak predlog za ustanovitev agencije mora spremljati ocena stroškov in koristi in podrobna 
presoja vplivov, ki dokazuje, da je rentabilnost agencije stroškovno bolj učinkovita, kot da 
bi zadevne naloge izvajale službe Komisije same,

(c) avtonomija, ki se podeli agenciji v zvezi z nalogami, ki sodijo na področje njenega 
delovanja, ne odveže Komisije politične odgovornosti za delovanje agencije,

(d) način, kako Komisija izpolnjuje svojo vlogo pri izbiranju in imenovanju izvršnega organa, 
navadno direktorja, mora odražati to zahtevo po politični pristojnosti in odgovornosti,

(e) Parlament izvaja "predhodni nadzor" v obliki zaslišanj kandidatov za mesto direktorja, 
"naknadni nadzor" v obliki razrešnice za izvajanje proračuna in stalen nadzor s 
spremljanjem dejavnosti agencije preko ustreznih strokovnih odborov; o podaljšanju 
mandata direktorja odloča izključno upravni svet na podlagi ocene prvega mandata 
direktorja,

(f) Svet v nadzorni in upravni organ imenuje člane, ki so priznani strokovnjaki, ki jih pred 
njihovim imenovanjem Evropski parlament povabi na predstavitev, če meni, da je to 
smiselno; te člane imenuje v številu, ki je v razumnem razmerju z nalogami in pomenom 
agencije, pri tem pa si dolgoročno zaradi učinkovitosti prizadeva za zmanjšanje obsega 
upravnega odbora; dokler število članov v upravnem odboru ustreza številu držav članic, 
Parlament imenuje dva člana upravnega odbora,

(g) pri Komisiji se lahko vloži upravna pritožba proti aktom agencije, ki imajo pravni učinek na 
tretje osebe, Komisija lahko te pritožbe rešuje; odločitev Komisije je možno izpodbijati na 
sodišču;

5. je zaskrbljen nad nenehno rastjo števila decentraliziranih agencij (trenutno jih je 23 v primerjavi 
s petimi v letu 1995) zaradi posledičnega tveganja, da bi izpodkopale izvršno funkcijo Komisije 
in jo razdrobile na kopico agencij, ki v veliki meri delujejo na medvladni način, in zato želi, da 
se vsaj v obdobju za presojo med postopkom ratifikacije Ustave za Evropo tovrstne agencije ne 
bi ustanavljale;

6. pozdravlja dejstvo, da bo, glede na rastoče stroške za decentralizirane agencije v proračunu 
Skupnosti, Komisija v skladu z osnutkom besedila morala podpreti vsak predlog za ustanovitev 
agencije s presojo vpliva, ki ne bo samo upoštevala načel subsidiarnosti in sorazmernosti, 
temveč bo tudi v največji možni meri vključevala predhodno oceno predvidenih stroškov 
nadzora in koordiniranja ter vpliva na človeške vire in upravne izdatke;

7. opaža, da agencije sicer prejemajo subvencijo iz proračuna Skupnosti, vendar kljub temu 
odločitve o politiki, povezane z izvajanjem zakonodaje Skupnosti, sprejemajo predstavniki 
držav članic v svojih upravnih odborih;
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8. obžaluje, da Komisija očitno ni pripravljena priskrbeti jasne izjave o finančnem vplivu obstoja 
in razvoja obstoječih agencija za obdobje, ki ga pokriva naslednja finančna perspektiva;

9. poziva, naj se v medinstitucionalni sporazum določi načelo maksimalne stopnje povečanja 
upravnih izdatkov agencij, ki bo primerljivo s tistim, ki se uporablja v primeru Evropske 
Komisije;

10. v nasprotju z osnutkom besedila poziva, naj se medinstitucionalni sporazum postopoma 
uporablja za obstoječe agencije;

11. poziva konferenco predsednikov odborov, naj ponovno pregleda sodelovanje med stalnima 
odboroma, pristojnima za agencije, Odborom za proračun in Odborom za proračunski nadzor, 
pri spremljanju dejavnosti agencij ter da dopolni julija 1998 sprejete "smernice";

12. poziva Odbor za ustavne zadeve, naj spremlja nadaljnji razvoj glede osnutka besedila Komisije 
in naj o zadevi ponovno poroča, če bo to potrebno;

13. poziva predsednike in poročevalce Odbora za ustavne zadeve in Odbora za proračun, naj na 
politični ravni vzpostavijo neformalne stike s predstavniki Sveta in Komisije, da preučijo razvoj 
na Svetu o horizontalnih ukrepih glede bodoče zgradbe regulativnih agencij;

14. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam držav 
članic.
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Resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2008 o strategiji za prihodnje reševanje 
institucionalnih vidikov regulativnih agencij (2008/2103(INI)) – Poročilo Georgiosa 
Papastamkosa (Začasna izdaja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. marca 2008 z naslovom „Evropske agencije –
smernice za prihodnost” (KOM(2008)0135),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. januarja 2004 o sporočilu Komisije: o skupnem okviru 
za evropske regulativne agencije”1,

– ob upoštevanju osnutka medinstitucionalnega sporazuma z dne 25. februarja 2005 o skupnem 
okviru za evropske regulativne agencije (KOM(2005)0059),

– ob upoštevanju vprašanja za ustni dogovor, ki sta ga Svetu skupaj zastavila Odbor za ustavne 
zadeve in Odbor za proračun, in odgovora Sveta na zasedanju dne 15. novembra 2005 (O-
0093/05),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 1. decembra 2005 o osnutku medinstitucionalnega 
sporazuma o skupnem okviru za evropske regulativne agencije2,

– ob upoštevanju sklepa, ki ga je 17. aprila 2007 sprejela konferenc predsednikov,

– ob upoštevanju pisma, ki ga je v zvezi z ustanovitvijo medinstitucionalne delovne skupine na 
politični ravni predsednik Komisije poslal predsedniku Evropskega parlamenta in 
predsedujočemu Svetu 7. maja 2008,

– ob upoštevanju člena 45 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve ter mnenj Odbora za proračun, Odbora za 
proračunski nadzor, Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter Odbora za industrijo, 
raziskave in energetiko (A6-0354/2008),

A. ker prizadevanja Komisije in Parlamenta za določitev pravno zavezujočega okvira za evropske 
regulativne agencije niso obrodila sadov,

B. ker kljub osnutku medinstitucionalnega sporazuma iz leta 2005 ni bilo mogoče opaziti znatnega 
napredka, saj mu je Svet nasprotoval na institucionalni in politični ravni, Komisija pa se je 
odločila, da predlog umakne in ga nadomesti z vabilom k sodelovanju v medinstitucionalnem 
dialogu, ki bo privedel do skupnega pristopa,

C. ker imajo regulativne agencije, čeprav so na prvi pogled podobne „mikroinstitucijam“, velik 
vpliv na evropsko upravljanje,

D. ker je treba še opredeliti vsaj bistvene strukturne značilnosti regulativnih agencij, če naj bi bile 
                                               
1 UL C 92 E, 16.4.2004, str. 119.
2 UL C 285 E, 22.11.2006, str. 123.
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te priznan parainstitucionalen parameter Evropske unije,

E. ker Komisija predlaga ustanovitev medinstitucionalne delovne skupine, katere naloga bo 
opredeliti skupni okvir regulativnih agencij in pristojnosti vseh organov Evropske unije v zvezi 
s temi agencijami,

F. ker mora Komisija izvesti horizontalno oceno regulativnih agencij do konca obdobja 2009–2010 
in Parlamentu in Svetu čim prej predložiti poročilo o njenih zaključkih,

G. ker je treba pozdraviti odločitev Komisije, da ne bo predlagala ustanovitve novih agencij, dokler 
medinstitucionalna delovna skupina ne bo dokončala svojega dela,

H. ker se Komisija ne bi smela oddaljiti od smernic osnutka medinstitucionalnega sporazuma iz 
leta 2005 o spremembah temeljnih aktov, ki urejajo obstoječe regulativne agencije, da bi se te 
lahko prilagodile novemu pristopu,

I. ker že obstaja skupni okvir1 za izvajalske agencije, ki jim je bila zaupana naloga upravljanja 
programov Skupnosti za omejeno obdobje,

Splošni vidiki

1. meni, da predlog Komisije pomeni priznanja vredno pobudo, in izjavlja, da je prek svojih 
predstavnikov pripravljen sodelovati pri delu medinstitucionalne delovne skupine, vendar hkrati 
meni, da je „skupni pristop“ pod njegovimi pričakovanji v zvezi s sklenitvijo 
medinstitucionalnega sporazuma; ugotavlja, da to ne izključuje razvoja drugih oblik 
razumevanja, ki bi jih predlagala delovna skupina;

2. poziva Svet, naj v vlogi ene od vej proračunske oblasti konstruktivno prispeva k delovanju 
delovne skupine;

3. poziva Svet in Komisijo, naj skupaj s Parlamentom čim prej vzpostavita delovni program 
medinstitucionalne skupine, da bo ta lahko začela delovati jeseni 2008;

4. meni, da bi moral delovni program medinstitucionalne skupine vključevati zlasti naslednje:

– izjavo o področjih, na katera mora biti osredotočena horizontalna ocena, ki jo mora Komisija 
zaključiti do konca leta 2009,

– določitev objektivnih meril, s katerimi bo mogoče oceniti potrebo po obstoju agencij, ob 
upoštevanju mogočih nadomestnih rešitev,

– redno ter usklajeno in jasno oceno dela agencij in njihovih rezultatov, vključno z zunanjo 
oceno, zlasti prek analiz stroškov in koristi,

– oceno, ali je stroškovno učinkovitejše, če določene naloge namesto služb Komisije 
opravljajo agencije,

                                               
1 Uredba Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za 

izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti (UL L 11, 16.1.2003, str. 1).
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– oceno o izgubljenih koristi, ker so nekatere dejavnosti izvajale posebne regulativne agencije 
in ne službe Komisije,

– sprejetje ukrepov za večjo preglednost agencij, zlasti prek približevanja njihovih temeljnih 
strukturnih značilnosti,

– opredelitev meja glede avtonomije agencij in nadzora, ki se nad njimi izvaja, ter zlasti 
opredelitev oblike in obsega dolžnosti Komisije glede dejavnosti teh agencij, seveda ob 
upoštevanju dejstva, da Komisija nosi le toliko odgovornosti, kolikor lahko dejansko vpliva 
na dejavnosti agencij,

– imenovanje predstavnikov v mehanizme nadzora, ki ga Svet in Komisija izvajata nad 
agencijami, ter razgovore s kandidati pred pristojnim odborom Parlamenta,

– imenovanje izvršnih organov agencij, zlasti njihovih direktorjev, ter določitev vloge 
Parlamenta v zvezi s tem;

– potreben enoten pristop agencij glede predstavitve njihovih dejavnosti med obravnavanim 
proračunskim letom ter predstavitve računov in poročil o proračunskem in finančnem 
upravljanju;

– enotno zahtevo za direktorje vseh agencij, da pripravijo in podpišejo izjavo o zanesljivosti, 
vključno s pridržki, če je to potrebno,

– usklajen model, ki bi ga uporabljale vse agencije ter vsi decentralizirani organi in ki bi jasno 
razlikoval med

 letnim poročilom o poslovanju, delu in dosežkih organa, ki bi bil namenjen splošni 
javnosti,

 finančnimi izkazi in poročilom o izvrševanju proračuna;

 poročilom o dejavnosti v skladu s poročili o dejavnosti generalnih direktorjev Komisije;

 izjavo o zanesljivosti, ki jo podpiše direktor organa, skupaj z vsemi pridržki ali 
pripombami, za katere direktor meni, da je treba nanje opozoriti organ za podelitev 
razrešnice;

– opredelitev načel za ugotavljanje, ali in v kolikšni meri so plačila vir financiranja za 
agencije.

– izvajanje rednih preverjanj, ali so obstoječe agencije potrebne, in določitev meril za 
ugotavljanje, kdaj je regulativna agencija izpolnila svoj namen in se jo lahko razpusti;

5. obžaluje pomanjkanje splošne strategije pri ustanavljanju agencij EU; ugotavlja, da se agencije 
ustanavljajo za vsak posamezen primer, kar vodi v nepregledno strukturo regulativnih agencij, 
izvajalskih agencij in drugih organov Skupnosti, ki so vsak zase primer sui generis;

6. je seznanjen s stališčem Komisije, da je ustanovitev regulativnih agencij, ki mora biti sicer v 
vsakem primeru izvedena na podlagi sodelovanja Evropskega parlamenta, izraz sodelovanja 
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med državami članicami, čigar bistvo je interoperabilnost in skupno izvajanje pristojnosti, ki jih 
ne bi smeli podeliti le organom Skupnosti, saj bi to vodilo v očitke o centralizmu;

7. poziva Svet in Komisijo, naj si skupaj s Parlamentom prizadevata za vzpostavitev jasnega, 
skupnega in skladnega okvira glede položaja, ki bo v prihodnosti v okviru evropskega 
upravljanja namenjen agencijam;

8. meni, da je treba zagotoviti preglednost regulativnih agencij, zlasti glede njihovega delovanja, 
zagotavljanja in dostopnosti informacij ter načrtovanja in odgovornosti njihovih ukrepov;

9. meni, da mora biti prednostna naloga pri iskanju medinstitucionalnega dogovora izboljšati 
njegovo delovanje in optimizirati dodano vrednost regulativnih agencij s tem, da se kot pogoji 
določijo večja preglednost, jasen demokratični nadzor in večja učinkovitost;

10. meni, da je nujno določiti minimalna skupna pravila in načela glede strukture, delovanja in 
nadzora vseh regulativnih agencij, ne glede na njihovo naravo;

11. meni, da bo sodelovanje pri dejavnostih regulativnih agencij treba zagotoviti z oblikovanjem 
uradnih postopkov posvetovanja in dialoga z zainteresiranimi stranmi;

12. meni, da strukturna in funkcionalna raznolikost agencij sproža tudi zapletena vprašanja glede 
regulativnih parametrov, dobrega upravljanja in institucionalnega približevanja v smislu 
centralizacije-decentralizacije;

13. meni, da morajo biti načela dobrega upravljanja zagotovljena s skupnim pristopom glede 
postopkov za izbor osebja, določitve proračuna in upravljanja sredstev, učinkovitega upravljanja 
in ocen učinkovitosti;

14. bo preučil, ali odločitev Komisije, da ne podpre predlogov za ustanovitev novih regulativnih 
agencij, velja tudi za dva predloga, ki se še obravnavata v sektorjih energije in telekomunikacij;

15. poudarja, da je treba vzpostaviti parlamentarni nadzor nad sestavo in delovanjem regulativnih 
agencij, pri čemer bo temeljno, da:

– agencije Parlamentu predložijo letno poročilo, 

– se direktorja vsake agencije pred njegovim imenovanjem morda povabi pred pristojni odbor 
Parlamenta, in da

– Parlament podeli razrešnico za izvrševanje proračuna agencij, ki prejemajo finančna 
sredstva Skupnosti;

16. poziva Komisijo, da pravočasno predloži zaključke horizontalne ocene regulativnih agencij, in 
sicer pred koncem obdobja 2009–2010, da jih bo lahko upoštevala medinstitucionalna delovna 
skupina;

17. poziva Komisijo, naj opredeli merila, da se bodo ti rezultati lahko primerjali, in določi jasna 
pravila za prenehanje mandata agencij v primeru neučinkovitosti;

18. poziva predsednika in konferenco predsednikov, da prednost namenita vprašanju sestave 
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delovne skupine, ki jo predlaga Komisija, in meni, da je primerno, da Parlament v skupini 
zastopajo predsedniki ali poročevalci odbora za ustavne zadeve, odbora za proračun in še dveh 
drugih odborov, ki imajo praktične izkušnje na področju nadzora nad delom regulativnih 
agencij;

19. ponovno poudarja, da sta Parlament in Komisija v osnutku medinstitucionalnega sporazuma iz 
leta 2005 pozvala, naj se odločitev o sedežu agencije vključi v temeljni akt;

Vplivi na proračun

20. želi poudariti, kako pomembno je, da se na sistematični osnovi na medinstitucionalni ravni 
zagotovi uporaba postopka, določenega v točki 47 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. 
maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju1, in poudarja, da je treba 
zagotoviti ustrezno nadaljevanje skupne izjave Parlamenta, Sveta in Komisije z dne 13. julija 
2007 o decentraliziranih agencijah;

21. je prepričan, da je nujno potreben natančen postopek za uporabo te določbe; meni, da bi takšen 
postopek lahko nudil priložnost za vključitev nekaterih pomembnih vidikov osnutka 
medinstitucionalnega sporazuma iz leta 2005, v zvezi s katerim je bil postopek ustavljen, morda 
skupaj z nekaj prilagoditvami okvirne finančne uredbe za agencije2; 

22. meni, da Evropska unija ne bi smela oklevati pri preusmerjanju sedanje težnje k zunanjemu 
izvajanju nalog Komisije in bi morala oblikovati jasna pravila za končanje mandata 
decentraliziranih agencij, če bi ocenjevanja pokazala, da decentralizirano upravljanje ni 
stroškovno učinkovito in uspešno; 

23. podpira namen Komisije, da ne bo predlagala novih decentraliziranih agencij, dokler postopek 
ocenjevanja ni končan, zlasti ker bi bilo zaradi meja sedanjega večletnega finančnega okvira 
brez temeljitega ponovnega načrtovanja trenutno izredno težko financirati nove organe 
Skupnosti;

24. meni, da so s proračunskega vidika za program medinstitucionalne delovne skupine o 
prihodnosti agencij EU ključni naslednji elementi :

Oblikovanje opredelitve agencij

25. v zvezi s tem opozarja na opredelitev „agencije“ po trialogu z dne 7. marca 2007, na katerem je 
bilo dogovorjeno, da bo za uporabo točke 47 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 
2006 opredelitev „agencije“ določena glede na to, ali je bil zadevni organ ustanovljen po členu 
185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se 
uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (finančna uredba)3;

26. želi poudariti, kako pomembna je jasna in skladna splošna terminologija v zvezi z agencijami, ki 
jo je treba oblikovati za skupno uporabo; opozarja, da so „regulativne agencije“ zgolj 

                                               
1  UL C 139, 14.06.06, str. 1.
2 Uredba Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 23. decembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe 

iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni 
proračun Evropskih skupnosti (UL L 357, 31.12.2002, str. 72).

3  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
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podskupina decentraliziranih agencij;

Nove agencije – povezava med zakonodajnimi postopki in proračunskimi pristojnostmi

27. meni, da je treba razpravljati o problemih v zvezi z datumi ter s pravnimi in postopkovnimi 
vidiki, ki bi se lahko pojavili, če ne bo pravočasno sklenjen sporazum o financiranju nove 
agencije v skladu s točko 47 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006, vzporedno z 
odločitvami, ki jih je sprejel zakonodajalec; meni, da je prav tako treba razmisliti o nekaterih 
postopkovnih zaščitnih ukrepih, da se zagotovi polno sodelovanje proračunskega organa pri 
vseh vprašanjih, ki vplivajo na proračun, kot na primer razširitev seznama nalog agencij;

28. poudarja, da je Parliament že leta 2005 pozval, da je treba, preden se predlaga ustanovitev nove 
agencije, opraviti analizo stroškov in koristi, ki bi se morala osredotočiti zlasti na vprašanje, ali 
„je agencija (vključno z morebitnimi stroški za spremljanje in usklajevanje) bolj stroškovno 
učinkovita, kot če bi zadevne naloge opravile same službe Komisije“, pa tudi na vprašanja, kot 
so mandat in delovne metode agencije ali stopnja njene neodvisnosti od Komisije, saj je to za 
zakonodajalca pogosto še posebej pomembno;

Obstoječe agencije – spremljanje

29. poudarja potrebo po rednem in usklajenem ocenjevanju in nadzoru – pri čemer se je treba 
izogniti podvajanju in prekrivanju – da bi se ocenila dodana vrednost obstoječih 
decentraliziranih agencij, ki ne sodijo več pod točko 47 medinstitucionalnega sporazuma z dne 
17. maja 2006; to razume kot nadaljevanje prejšnjega dela, čemur je sledila skupna izjava o 
agencijah Skupnosti, o kateri so se sporazumeli na trialogu 18. aprila 2007 in ki pravi, „da bodo 
redno ocenjevali obstoječe agencije Skupnosti, pri čemer se bodo zlasti osredotočili na njihove 
stroške in koristi ter podrobno pojasnili uporabljena merila za izbiro agencij, ki jih bodo 
ocenjevale“;

30. ugotavlja, da bi morala opravljena analiza odgovoriti na nekaj osnovnih vprašanj v zvezi s 
stroški in koristmi in bi se med drugim lahko opravila v skladu z naslednjimi merili:

– Ustreznost: V kolikšni meri so cilji, začrtani v ustanovitveni uredbi agencije, ustrezali ravni 
javne porabe, odobrene v proračunu?

– Uspešnost: Kakšen učinek (vpliv) je imela dejavnost agencije?

– Učinkovitost (stroškovna učinkovitost): Kako ekonomično so se posamezni vnosi pretvorili 
v donose in rezultate? Ali so bili (pričakovani) učinki doseženi ob sprejemljivih stroških, 
zlasti glede vključenega osebja in notranje organizacije?

31. poudarja, da mora Komisija z ozirom na skupne proračunske posledice agencij prepričljivo 
dokazati, da je evropska uprava prek agencij stroškovno najučinkovitejša, najuspešnejša in 
najustreznejša možnost za izvajanje evropskih politik sedaj in v bližnji prihodnosti;

Splošni skupni okvir

32. vztraja, da je treba oblikovati minimalne skupne standarde, med drugim v zvezi z vlogo in 
politično odgovornostjo Komisije glede agencij, podporo, ki jo nudijo države gostiteljice, ter 
pravočasno in pregledno odločitvijo o sedežu agencije, kar bi lahko vključevale ustanovitvene 
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uredbe agencij;

33. opozarja, da morajo biti dejavnosti agencij urejene z jasno določenimi zahtevami glede 
odgovornosti, v skladu z določbami finančne uredbe; poudarja obveznosti agencij v zvezi s 
postopkom podelitve razrešnice;

34. poleg tega meni, da je najpomembnejše, da se poskusijo opredeliti nekatera skupna pravila za 
predstavitev proračuna agencij, da bi bili proračunski kazalniki, kot so stopnje izvajanja agencij 
ali posamezni deleži, ki sestavljajo njihove prihodke in odhodke, preglednejši in bolj 
primerljivi; meni, da bi bilo splošni prikaz subvencij agencijam v proračunu EU morda treba 
prilagoditi nalogam in vlogam nove generacije agencij;

35. poudarja, da je po podatkih Komisije iz njenega sporočila trenutno 29 regulativnih agencij, ki 
zaposlujejo okrog 3 800 uslužbencev, pri čemer je letni proračun približno 
1 100 milijonov EUR, vključno s prispevkom Skupnosti, ki znaša približno 559 milijonov EUR;

36. vztraja, da mora biti postopek revizije/razrešitve v sorazmerju s celotnim proračunom agencij; 
zlasti ugotavlja, da se sredstva, ki so na voljo Evropskemu računskemu sodišču, niso povečala v 
skladu s številom agencij v zadnjih letih;

37. ponavlja zahtevo, izraženo v odstavku7 resolucije o razrešnici v zvezi z izvrševanjem proračuna 
agencij z dne 22. aprila 2008, da Računsko sodišče ali drug neodvisni revizor redno (in ad hoc) 
opravlja revizije uspešnosti agencij; meni, da se pri tem ne bi smeli omejiti na običajne 
dejavnike finančnega upravljanja in pravilne uporabe javnega denarja, ampak bi morali vključiti 
tudi upravno učinkovitost in uspešnost ter oceno finančnega upravljanja vsake agencije;

38. meni, da bi morale vse agencije skupaj z organizacijsko shemo predložiti pregled stalnega in 
začasnega osebja ter nacionalnih strokovnjakov ter navesti spremembe glede na prejšnji dve leti;

39. opozarja na posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 5/2008 o dobrem finančnem 
upravljanju agencij s posebnim poudarkom na revizijah smotrnosti poslovanja;

40. poziva Komisijo, da združi administrativne funkcije manjših agencij in tako ustvari zahtevano 
kritično maso, da bodo lahko agencije zadovoljivo upoštevale veljavne predpise o javnih 
naročilih ter finančno uredbo in kadrovske predpise1;

41. poziva Komisijo, naj se loti kritičnega pregleda proračunskih zahtevkov agencij, saj večina 
agencij zahtevanih sredstev ne porabi;

o

o o

42. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter in vladam držav 
članic.

                                               
1 Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 259/68 z dne 29. februarja 1968 o Kadrovskih predpisih za 

uradnike in pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter o posebnih ukrepih 
institucij, ki se začasno uporabljajo za uradnike Komisije (UL L 56, 4.3.1968, str. 1).
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Sklep Evropskega parlamenta z dne 9. oktobra 2008 o odobritvi skupne izjave o partnerstvu 
za komuniciranje o Evropi (2007/2222(ACI)) – Poročilo Joja Leinena (Začasna izdaja)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju člena 255 Pogodbe ES,

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2002 o Sporočilu Komisije o novem okviru za 
sodelovanje pri dejavnostih politike informiranja in komuniciranja Evropske unije1,

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. aprila 2003 o informacijski in komunikacijski 
strategiji za Evropsko unijo2,

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. maja 2005 o izvajanju informacijske in 
komunikacijske strategije Evropske unije3,

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. novembra 2006 o Beli knjigi o evropski 
komunikacijski politiki4,

 ob upoštevanju sklepa, ki ga je 25. septembra 2008 sprejela konferenca predsednikov,

 ob upoštevanju predlagane skupne izjave o partnerstvu za komuniciranje o Evropi,

 ob upoštevanju člena 120(1) in člena 43(1) svojega poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0372/2008),
A. ker je komuniciranje pomemben sestavni del predstavniške in participativne demokracije,

B. ker je ena od prednosti demokratičnih elementov EU povezana s komunikacijskimi strukturami 
na evropski ravni, ki institucije povezujejo z državljani, 

C. ker izkušnje iz preteklih evropskih volitev in referendumov kažejo, da bodo na njih verjetneje 
sodelovali tisti, ki poznajo in jih zanimajo vprašanja, povezana z EU, medtem ko je manj 
verjetno, da se jih bodo udeležili tisti, ki v zvezi s tem niso tako dobro obveščeni; ker se je to 
ponovno potrdilo z raziskavami po referendumu na Irskem,

D. ker komuniciranje o Evropski uniji zahteva politično zavezo institucij EU in držav članic na 
vseh ravneh,

1. odobri skupno izjavo o partnerstvu za komuniciranje o Evropi, ki je priložena temu sklepu, in 
sklene, da se izjava priloži k Poslovniku; poziva, naj se izjava objavi v Uradnem listu Evropske 
unije.

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in njegovo prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

                                               
1   UL C 47 E, 27.02.03, str. 400. 
2   UL C 64 E, 12.03.04, str. 591. 
3  UL C 92 E, 20.04.06, str. 403.
4   UL C 314 E, 21.12.2006, str. 369.
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PRILOGA
Partnerstvo za komuniciranje o Evropi

Cilji in načela

1. Evropski parlament, Svet in Evropska komisija pripisujejo izreden pomen izboljšanju 
komuniciranja o zadevah EU ob upoštevanju načel pluralizma, sodelovanja, odprtosti in 
preglednosti, da bi evropskim državljanom pomagale uresničevati njihovo pravico do 
sodelovanja v demokratičnem življenju Unije, v kateri se odločitve sprejemajo kar najbolj 
pregledno in demokratično.

2. Vse tri institucije se želijo zavzemati za približevanje stališč o prednostnih nalogah Evropske 
unije kot celote na področju komuniciranja, spodbujati dodano vrednost pristopa EU h 
komuniciranju o evropskih zadevah, olajšati izmenjavo informacij in najboljših praks ter 
razvijati sinergije med institucijami pri izvajanju dejavnosti komuniciranja v zvezi s temi 
prednostnimi nalogami ter po potrebi olajšati sodelovanje med institucijami in državami 
članicami.

3. Vse tri institucije priznavajo, da je za komuniciranje o Evropski uniji potrebna politična 
zavzetost institucij EU in držav članic ter da so države članice tudi same odgovorne za 
komuniciranje o zadevah EU s svojimi državljani.

4. Vse tri institucije menijo, da bi morale biti dejavnosti informiranja in komuniciranja o 
evropskih zadevah oblikovane tako, da bi vsakomur omogočile dostop do pravilnih in 
raznovrstnih informacij o Evropski uniji ter državljanom zagotoviti uveljavljanje pravice do 
izražanja svojih stališč in aktivnega sodelovanja v javni razpravi o evropskih zadevah.

5. Vse tri institucije pri izvajanju ukrepov informiranja in komuniciranja prispevajo k ohranjanju 
večjezičnosti in kulturne raznolikosti.

6. Vse tri institucije so politično odločene uresničiti navedene cilje. Druge institucije in organe 
EU spodbujajo, da podprejo njihova prizadevanja in, če želijo, sodelujejo v temu pristopu.

Partnerski pristop

7. Vse tri institucije priznavajo, da se je treba na izzive komuniciranja o zadevah EU odzvati v 
okviru partnerstva med državami članicami in institucijami EU ter tako zagotoviti učinkovito 
komuniciranje s čim širšo javnostjo in ji na ustrezni ravni omogočiti objektivne informacije.

Sinergije želijo razvijati z državnimi, regionalnimi in lokalnimi oblastmi ter s predstavniki 
civilne družbe.

Zato se želijo zavzemati za pragmatičen partnerski pristop.

8. V zvezi s tem poudarjajo, da je ključnega pomena medinstitucionalna skupina za informiranje 
(IGI), ki institucijam zagotavlja okvir na visoki ravni pri spodbujanju politične razprave o 
dejavnostih informiranja in komuniciranja, povezanih z EU, ter tako razvija sinergijo in 
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spodbuja dopolnjevanje. V ta namen se IGI, ki ji sopredsedujejo predstavniki Evropskega 
parlamenta, Sveta in Evropske komisije, praviloma sestane dvakrat na leto, na njenih 
zasedanjih pa kot opazovalca sodelujeta Odbor regij in Evropski ekonomsko-socialni odbor.

Okvir za skupno delo

Vse tri institucije nameravajo sodelovati na naslednji način:

9. Vse tri institucije bodo ob upoštevanju pristojnosti posameznih institucij EU in držav članic za 
njihovo lastno strategijo in prednostne naloge na področju komuniciranja v IGI vsako leto 
določile omejeno število skupnih prednostnih nalog komuniciranja.

10. Skupne prednostne naloge bodo temeljile na prednostnih nalogah komuniciranja, ki jih v skladu 
s svojimi notranjimi postopki določijo institucije in organi EU ter po potrebi dopolnjujejo 
strateška stališča in prizadevanja držav članic na tem področju, pri čemer bodo upoštevana tudi 
pričakovanja državljanov.

11. Vse tri institucije in države članice si bodo prizadevale za ustrezno podporo pri komuniciranju 
o določenih prednostnih nalogah

12. Službe, ki so v državah članicah in institucijah EU pristojne za komuniciranje, bi se morale 
povezati in tako zagotoviti uspešno izvajanje skupnih prednostnih nalog komuniciranja in 
drugih dejavnosti, povezanih s komuniciranjem o EU, po potrebi na podlagi ustreznih upravnih 
dogovorov.

13. Institucije in države članice naj izmenjajo informacije o drugih dejavnostih komuniciranja, 
povezanih z EU, zlasti o sektorskih dejavnostih komuniciranja, ki jih načrtujejo institucije in 
organi EU, če bodo te povod za informativne kampanje v državah članicah.

14. Komisija naj na začetku vsakega leta drugim institucijam EU predloži poročilo o 
najpomembnejših rezultatih izvajanja skupnih prednostnih nalog komuniciranja v preteklem 
letu.

15. Ta politična izjava je bila podpisana [datum].
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Sklep Evropskega parlamenta z dne 17. maja 2006 o sklenitvi Medinstitucionalnega 
sporazuma o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (2006/2028(ACI)) –
Poročilo Sérgia Souse Pinta

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe ES in zlasti člena 272 Pogodbe,

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 6. maja 1999 med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega 
postopka1 ter zlasti točke 26 Sorazuma,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. junija 2005 o političnih izzivih in proračunskih 
sredstvih razširjene Unije 2007–20132,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 1. decembra 2005 o Medinstitucionalnem sporazumu o 
proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. januarja 2006 o stališču Evropskega sveta glede 
finančne perspektive in obnove Medinstitucionalnega sporazuma za obdobje 2007–20134,

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije: Predlog obnove Medinstitucionalnega 
sporazuma o proračunski disciplini in ukrepih za izboljšanje proračunskega postopka 
(KOM(2004)0498),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije: Prispevek k medinstitucionalnim pogajanjem o 
predlogu obnove Medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini in izboljšanju 
proračunskega postopka (KOM(2006)0075),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije: Spremenjeni predlog obnove 
Medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka 
(KOM(2006)0036),

– ob upoštevanju sporočil Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu "Gradimo našo skupno 
prihodnost: politični izzivi in proračunska sredstva razširjene Unije za obdobje 2007–2013" 
(KOM(2004)0101) in "Finančna perspektiva 2007–2013" (KOM(2004)0487) ter delovnega 
dokumenta Komisije "Tehnične prilagoditve predloga Komisije za večletni finančni okvir za 
obdobje 2007–2013" (SEK(2005)0494),

– ob upoštevanju skupne izjave o smernicah za zakonodajne predloge v zvezi z večletnim 
finančnim okvirom za obdobje 2007–2013, dogovorjenim 18. oktobra 2005,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 15. in 16. decembra 2005 (dok. 15915/05, 
                                               
1 UL C 172, 18.6.1999, str. 1. Sporazum, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2005/708/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 269, 14.10.2005, str. 24).
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0224.
3 Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0453.
4 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0010.
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CADREFIN 268),

– ob upoštevanju trialogov z dne 23. januarja 2006, 21. februarja 2006, 21. marca 2006 in 4. aprila 
2006,

– ob upoštevanju osnutka Medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini in dobrem 
finančnem poslovodenju, priloženega temu sklepu,

– ob upoštevanju člena 120(1), oddelka IV, točke (1) in (2), in oddelka XVIII, točka (4) Priloge 
VI,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun in mnenj Odbora za zunanje zadeve, Odbora za 
razvoj, Odbora za proračunski nadzor, Odbora za regionalni razvoj, Odbora za kmetijstvo in 
razvoj podeželja, Odbora za ribištvo, Odbora za kulturo in izobraževanje ter Odbora za 
državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-0150/2006),

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0144/2006),

A. ker so Evropski parlament, Svet in Komisija zaključili pogajanja o novem Medinstitucionalnem 
sporazumu o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju za obdobje 2007-2013 
(v nadaljevanju "osnutek sporazuma"),

B. ker je Komisija v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 6. maja 1999 začela 
postopek priprave nove finančne perspektive in novega medinstitucionalnega sporazuma s 
predstavitvijo predlogov 10. februarja in 14. julija 2004,

C. ker je Komisija, potem ko je Parlament 8. junija 2005 sprejel pogajalsko stališče in ko so države 
članice decembra 2005 dosegle sporazum, predstavila spremenjeni predlog za nov 
medinstitucionalni sporazum in tehnično dokumentacijo o vplivu sklepov Evropskega sveta ter s 
tem omogočila začetek pogajanj na pravični osnovi,

D. ker je bil Parlament odločen doseči trajnostni večletni finančni okvir, ki predvideva zadostna 
finančna sredstva za politične potrebe v naslednjih letih ter primerne instrumente in reforme za 
izboljšanje izvajanja,

E. ker je izvajanje večletnih programov v celotnem obsegu odvisno od pravočasnega sprejetja 
medinstitucionalnega sporazuma in finančnega okvirja,

F. ker je bil Parlament edina institucija, ki je razvila celovito strategijo ter izvedla popolno in 
poglobljeno analizo potreb z namenom opredelitve političnih prednostnih nalog, medtem ko je 
pristop Sveta temeljil na zgornjih mejah in odstotkih,

G. ker poročilo Odbora za proračun pozitivno ocenjuje politične in finančne izbire, ki jih vsebuje 
osnutek sporazuma,

H. ker osnutek sporazuma ne ustvarja nobenih težav glede neskladnosti s primarno evropsko 
zakonodajo in v celoti spoštuje proračunske pristojnosti Parlamenta,

I. ker osnutek sporazuma ni z nobenega vidika v nasprotju s Poslovnikom Parlamenta; vendar se 
lahko postavi vprašanje, ali bi bilo primerno sprejeti nekaj predlogov sprememb k Poslovniku, 
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zlasti k njegovi prilogi IV, da bi omogočili sodelovanje Parlamenta pod najboljšimi možnimi 
pogoji v številnih posebnih postopkih, ki jih predvideva osnutek sporazuma; to bi zlasti lahko 
veljalo za postopke, ki zadevajo:

– prilagoditve v zvezi s čezmernimi javnofinančnimi primanjkljaji,

– revizijo finančnega okvira,

– uporabo rezerve za nujno pomoč,

– uporabo sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije,

– uporabo instrumenta prilagodljivosti,

– uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji,

– prilagoditev finančnega okvira za potrebe širitve,

1. opozarja, da je Parlament prvič, odkar obstaja Finančna perspektiva, osem mesecev 
razpravljal v okviru začasnega odbora, ustanovljenega v ta namen, in sprejel splošno 
pogajalsko stališče, ki temelji na treh stebrih, z naslednjimi cilji:

- uskladiti politične prednostne naloge in finančne potrebe,

- posodobiti proračunsko strukturo,

- izboljšati kakovost izvrševanja proračuna EU;

2. opozarja, da je zavrnil sklepe Evropskega sveta iz decembra 2005 v njihovi obstoječi obliki, ker 
je menil, da EU ne zagotavljajo količinsko in kakovostno primernih sredstev za reševanje 
prihodnjih izzivov, ter da je pozval Svet, naj zagotovi resnična pooblastila za pogajanja s 
Parlamentom;

3. ponovno izraža razočaranje glede načina, na katerega je Evropski svet dosegel sporazum, saj so 
namesto skupnih evropskih ciljev bili središče pogajanj posamezni nacionalni interesi;

4. poudarja, da je ob številnih priložnostih pokazal pripravljenost začeti konstruktivna pogajanja s 
Svetom na osnovi zadevnih stališč, da bi dosegli sporazum, ki temelji na sprejemljivih 
količinskih in kakovostnih izboljšavah, v realističnem časovnem okviru;

5. meni, da je bil sporazum, ki so ga tri institucije dosegle 4. aprila 2006, edini možni kompromis 
glede večletnega proračuna, ki ga je Parlament lahko dosegel v sklopu pogajanj, da bi zagotovili 
stalnost zakonodaje EU, dobro finančno poslovodenje financiranja EU ter ohranili zakonodajne 
in proračunske pristojnosti Parlamenta v naslednjem obdobju;

6. pozdravlja odločitev Evropskega sveta, da pozove Komisijo k pripravi celovite in obsežne 
revizije, ki bo zajemala vse vidike porabe EU in njenih sredstev; kot proračunski partner Sveta 
vztraja, da namerava sodelovati pri tej reviziji z namenom, da bi dosegli dogovor o novem, 
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celovitem finančnem sistemu, ki bo pošten, usmerjen v rast, napreden ter pregleden in bo EU 
zagotovil možnost, da svoje želje uskladi z lastnimi sredstvi, ne pa s prispevki držav članic;

7. pozdravlja doseženi sporazum in zlasti napredek, dosežen v okviru treh stebrov svojega 
pogajalskega stališča:

Uskladitev političnih prednostnih nalog in finančnih potreb:

–povečanje sredstev v višini 4 milijard EUR za politike, o katerih se je Evropski svet 
dogovoril decembra 2005; ta sredstva se neposredno dodelijo za programe v razdelkih 
1a, 1b, 2, 3b in 4,

–občutno povečanje rezerve Evropske investicijske banke (EIB) za 2,5 milijarde EUR, ki jo 
države članice zagotovijo v okviru novega sistema sofinanciranja med EIB in 
proračunom EU, da bi se povečal učinek finančnega vzvoda proračuna EU na področjih 
raziskav in razvoja, TEN in malih in srednje velikih podjetij (MSP), do skupnega zneska 
60 milijard EUR,

–financiranje nenačrtovanih potreb, kot sta rezerva za nujno pomoč (1,5 milijarde EUR) in 
Solidarnostni sklad EU (do 7 milijard EUR) izven finančnega okvira z dodatnimi 
sredstvi, zahtevanimi od držav članic, če je potrebno,

–financiranje Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji (do 3,5 milijarde EUR) s 
ponovno uporabo zapadlih sredstev izven finančnega okvira;

Izboljšanje proračunske strukture z večjo prilagodljivostjo:

–ohranitev skupnega zneska v višini 1,4 milijarde EUR za prilagodljivost v tem obdobju, ki 
se v primeru uporabe financira z dodatnimi sredstvi, ki se bodo zahtevala od držav 
članic; predvidena je možnost prenosa letnega zneska (200 milijonov EUR) v naslednji 
dve leti v primeru, da ta sredstva niso bila porabljena, in nova možnost uporabe
instrumenta za iste potrebe več kot eno leto,

–novo izvoljeni Parlament lahko oceni delovanje medinstitucionalnega sporazuma in 
finančnega okvirja do konca leta 2009 na podlagi poročila, glede katerega se je Komisija 
enostransko obvezala, da ga bo predstavila skupaj s predlogi, kjer je to potrebno;

Izboljšanje kakovosti izvajanja financiranja EU in ohranitev pristojnosti Parlamenta:

–z vključitvijo načel sorazmernosti in uporabnikom prijaznih postopkov v spremenjeno 
Finančno uredbo; z odgovornostjo držav članic pri dejavnostih skupnega upravljanja, da 
se izboljša notranji nadzor financiranja EU; s potrebno uvedbo mehanizma 
sofinanciranja z EIB, da se poveča učinek finančnega vzvoda politik EU; s 
sodelovanjem Parlamenta pri finančnem načrtovanju in s financiranjem novih agencij, 
ne da bi bili ogroženi operativni programi,

–s popolno udeležbo Parlamenta v obsežnem pregledu, povečano udeležbo Parlamenta v 
postopku sprejemanja odločitev SZVP ter večjo demokratično kontrolo zunanjih 
ukrepov;
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8. vseeno se zaveda dejstva, da je treba rešiti še številne pomanjkljivosti glede izida pogajanj; 
meni, da je treba te pomanjkljivosti obravnavati med pregledom 2008–2009 in, če je mogoče, 
med letnimi proračunskimi postopki; poudarja, da je treba nujno reformirati zlasti sistem lastnih 
sredstev in tudi področje odhodkov, da bi se izognili ponovni boleči izkušnji nacionalnega 
barantanja o naslednjem finančnem okvirju;

9. potrjuje svoje mnenje, da morajo biti vsi bodoči finančni okviri oblikovani za obdobje petih let, 
ki bo skladno z mandatom Parlamenta in Komisije;

10. opozarja, da stališče Parlamenta, kot je določeno v zgoraj navedeni resoluciji z dne 8. junija 
2005, ostaja cilj, ki bi zagotovil optimalno raven financiranja in nadaljnje reforme za uresničitev 
ambicij Evropske unije;

11. opozarja, da bo potrebno vpeljati varne prehodne določbe, če bi Ustavna pogodba stopila v 
veljavo pred iztekom novega finančnega okvirja;

12. pričakuje, da bodo reforme, določene v naslednjem medinstitucionalnem sporazumu, hitro 
vplivale na kakovostno izvrševanje proračuna in obenem zmanjšale upravno breme, kakor tudi, 
da bodo imele viden učinek za evropske državljane, s tem da jim bodo omogočile dostop do 
financiranja EU;

13. pristane na proračunske in finančne posledice novega medinstitucionalnega sporazuma;

14. poudarja, da so mnenja specializiranih odborov zagotovila učinkovito podporo med pogajanji; 
meni, da medinstitucionalni sporazum, kot je bilo dogovorjeno, obravnava večino zahtev 
specializiranih odborov v kvalitativnem in/ali kvantitativnem smislu;

15. potrdi besedilo osnutka sporazuma, priloženega temu sklepu;

16. zahteva od pristojnega odbora, naj preuči, v kakšnem obsegu bi bilo primerno spremeniti 
Poslovnik, zlasti njegovo prilogo IV, da bi omogočili Parlamentu sodelovanje pod najboljšimi 
pogoji v posebnih postopkih, ki jih predvideva osnutek sporazuma;

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

MEDINSTITUCIONALNI SPORAZUM
MED EVROPSKIM PARLAMENTOM,,

SVETOM
IN KOMISIJO

O PRORAČUNSKI DISCIPLINI
IN DOBREM FINANČNEM POSLOVODENJU

EVROPSKI PARLAMENT, SVET EVROPSKE UNIJE IN KOMISIJA EVROPSKIH 
SKUPNOSTI,

v nadaljevanju „institucije“,
SO SE DOGOVORILI:

1. Namen tega sporazuma je izvajanje proračunske discipline in izboljšanje delovanja letnega 
proračunskega postopka ter sodelovanja med institucijami v proračunskih zadevah, kakor tudi 
zagotavljanje dobrega finančnega poslovodenja.

2. Proračunska disciplina po tem sporazumu zajema vse odhodke. Zavezujoča je za vse 
institucije, dokler velja Sporazum.

3. Sporazum ne spreminja proračunskih pooblastil institucij, kakor jih določajo pogodbe. Ob 
sklicevanju na to točko bo Svet odločal s kvalificirano večino, Evropski parlament pa z večino 
svojih članov ter s tremi petinami oddanih glasov, v skladu s pravili glasovanja iz petega 
pododstavka člena 272(9) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (v nadaljevanju 
"Pogodba ES").

4. Če se Pogodba med tekočim večletnim finančnim okvirom 2007-2013 (v nadaljevanju 
"finančni okvir") spremeni tako, da ima sprememba proračunske posledice, se skladno s tem 
opravijo potrebne prilagoditve.

5. Vsaka sprememba Sporazuma zahteva soglasje vseh institucij. Spremembe finančnega okvira 
je treba sprejeti po postopkih, določenih v Sporazumu za ta namen.

6. Sporazum ima tri dele:

– del I vsebuje opredelitev in izvedbene določbe finančnega okvira ter se uporablja za 
obdobje trajanja tega finančnega okvira;

– del II se nanaša na izboljšanje medinstitucionalnega sodelovanja v proračunskem 
postopku;

– del III vsebuje določbe v zvezi z dobrim finančnim poslovodenjem sredstev EU.
7. Komisija predloži poročilo o uporabi Sporazuma, po potrebi skupaj s predlogi sprememb, 

kadar je to potrebno, in v vsakem primeru hkrati s predlogom novega finančnega okvira, ki ga 
predloži v skladu s točko 30.

8. Sporazum začne veljati 1. januarja 2007 in nadomesti:
– Medinstitucionalni sporazum z dne 6. maja 1999 med Evropskim parlamentom, Svetom 
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in Komisijo o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka1,

– Medinstitucionalni sporazum z dne 7. novembra 2002 med Evropskim parlamentom, 
Svetom in Komisijo o financiranju Solidarnostnega sklada Evropske unije, ki 
dopolnjuje Medinstitucionalni sporazum z dne 6. maja 1999 o proračunski disciplini in 
izboljšanju proračunskega postopka2.

DEL I – FINANČNI OKVIR:
OPREDELITEV IN IZVEDBENE DOLOČBE

A. Vsebina in obseg finančnega okvira
9. Finančni okvir je določen v Prilogi I. Pomeni referenčni okvir za medinstitucionalno 

proračunsko disciplino.
10. Namen finančnega okvira je zagotoviti, da se odhodki Evropske unije, razčlenjeni na širše 

kategorije, srednjeročno razvijajo urejeno in v mejah lastnih sredstev.
11. Finančni okvir za vsako leto od 2007 do 2013 ter za vsak razdelek ali podrazdelek določa 

zneske odhodkov v smislu sredstev za prevzem obveznosti. Skupni letni zneski odhodkov so 
prikazani v smislu sredstev za prevzem obveznosti in v smislu odobritev plačil.

Vsi zneski so izraženi v cenah iz leta 2004.
Finančni okvir ne upošteva proračunskih postavk, ki se financirajo z namenskimi prejemki v 
smislu člena 18 Finančne uredbe z dne 25. junija 2002, ki se uporablja za splošni proračun 
Evropskih skupnosti3, v nadaljevanju „Finančna uredba“.

Informacije o ukrepih, ki niso vključeni v splošni proračun Evropske unije, in o predvidenem 
razvoju različnih kategorij lastnih sredstev Skupnosti bodo prikazane v posebnih 
razpredelnicah. Te informacije se bodo vsako leto posodobile ob tehnični prilagoditvi 
finančnega okvira.

12. Institucije potrjujejo, da vsak absolutni znesek, prikazan v finančnem okviru, pomeni letno 
zgornjo mejo odhodkov v breme splošnega proračuna Evropske unije. Brez poseganja v 
spremembe teh zgornjih mej v skladu z določbami tega sporazuma se institucije zavezujejo 
uporabiti svoja pooblastila na način, da se v vsakem proračunskem postopku in pri 
izvrševanju proračuna za navedeno leto upoštevajo vse letne zgornje meje odhodkov.

13. S sklenitvijo tega sporazuma, se obe veji proračunskega organa strinjata, da sprejmeta stopnje 
povečanja neobveznih odhodkov, ki izhajajo iz proračunov, določenih v okviru zgornjih mej 
iz finančnega okvira za celotno obdobje njegovega trajanja. 

Zaradi dobrega finančnega poslovodenja, razen za podrazdelek 1B finančnega okvira 
(kohezija za rast in zaposlovanje), institucije v čim večji meri zagotovijo, da v proračunskem 
postopku in ob sprejemanju proračuna za različne razdelke ostane na razpolago zadostna 
razlika do zgornjih mej.

14. Noben akt, ki ga v postopku soodločanja sprejmeta Evropski parlament in Svet, ali akt, ki ga 
sprejme Svet in presega razpoložljiva proračunska sredstva ali dodelitve v finančnem okviru v 
skladu s točko 12, se finančno ne more izvajati, dokler ni sprejeta sprememba proračuna in po 
potrebi ustrezno spremenjen finančni okvir v skladu z ustreznim postopkom za vsakega od teh 

                                               
1 UL C 172, 18.6.1999, str. 1.
2 UL C 283, 20.11.2002, str. 1.
3 UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
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dveh primerov.

15. V vsakem letu, ki ga zajema finančni okvir, skupne potrebne odobritve plačil po letni 
prilagoditvi ter ob upoštevanju vseh drugih prilagoditev in sprememb ne smejo biti tolikšne, 
da bi vpoklicna stopnja za lastna sredstva presegla zgornjo mejo, ki velja za ta sredstva.
Po potrebi se obe veji proračunskega organa v skladu s točko 3 odločita znižati zgornje meje 
iz finančnega okvira, da bi bile v skladu z zgornjimi mejami lastnih sredstev.

B. Letne prilagoditve finančnega okvira

Tehnične prilagoditve
16. Komisija vsako leto pred začetkom proračunskega postopka za leto n+1 opravi naslednje 

tehnične prilagoditve finančnega okvira:
(a) revalorizacijo zgornjih mej ter skupnih zneskov sredstev za prevzem obveznosti in 

odobritev plačil v cenah iz leta n+1;
(b) izračun razpoložljive razlike do zgornje meje lastnih sredstev.

Komisija te tehnične prilagoditve opravi na podlagi fiksnega deflatorja 2 % letno. 
Rezultati teh tehničnih prilagoditev ter gospodarske napovedi, ki so podlaga zanje, se 
sporočijo obema vejama proračunskega organa.
Dodatne tehnične prilagoditve za zadevno leto, bodisi med zadevnim letom bodisi kot 
naknadni popravki v naslednjih letih, niso mogoče.

17. Če se ugotovi, da se akumulirani BDP katere koli izmed držav članic za obdobje 2007-2009 
razlikuje za več kot ±5 % od akumuliranega BDP, ocenjenega pri pripravi tega sporazuma, 
Komisija v svoji tehnični prilagoditvi za leto 2011 prilagodi zneske, dodeljene zadevni državi 
članici za navedeno obdobje iz skladov, ki podpirajo kohezijo. Skupni neto učinek teh 
prilagoditev, naj bo pozitiven ali negativen, ne sme presegati 3 milijard EUR. Če je neto 
učinek pozitiven, se skupna dodatna sredstva omejijo na raven neporabljenih sredstev do 
zgornjih mej podrazdelka 1B za obdobje 2007-2010. Potrebne prilagoditve se v enakih 
razmerjih razporedijo v obdobju 2011-2013 in zadevne zgornje meje se ustrezno spremenijo.

Prilagoditve v zvezi z izvajanjem

18. Komisija hkrati z obvestilom o tehničnih prilagoditvah finančnega okvira predloži obema 
vejama proračunskega organa predloge za prilagoditve skupnih odobritev plačil, za katere 
meni, da so potrebna z vidika izvajanja, da bi zagotovila urejeno povečevanje glede na 
sredstva za prevzem obveznosti. Evropski parlament in Svet sprejmeta odločitve o teh 
predlogih pred 1. majem leta n v skladu s točko 3.

Posodabljanje napovedi za odobritve plačil po letu 2013

19. Leta 2010 Komisija posodobi napovedi za odobritve plačil po letu 2013. Ta posodobitev 
upošteva dejansko izvrševanje proračunskih sredstev za prevzem obveznosti in proračunskih 
odobritev plačil ter napovedi glede izvrševanja proračuna. Prav tako upošteva pravila, s 
katerimi naj bi zagotovili, da se odobritve plačil urejeno razvijajo v primerjavi s sredstvi za 
prevzem obveznosti, ter napovedi glede rasti bruto nacionalnega dohodka (BND) Evropske 
unije.

Prilagoditve, povezane s čezmernim javnofinančnim primanjkljajem
20. Če se v okviru postopka v zvezi s čezmernih javnofinančnim primanjkljajem prekliče začasna 
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ukinitev proračunskih sredstev za prevzem obveznosti iz Kohezijskega sklada, Svet na 
predlog Komisije in v skladu z ustreznim temeljnim predpisom odobri prenos začasno 
ukinjenih obveznosti na naslednja leta. Začasno ukinjene obveznosti za leto n ni mogoče 
ponovno vključiti v proračun po letu n+2.

C. Sprememba finančnega okvira

21. Poleg rednih tehničnih prilagoditev in prilagoditev v skladu s pogoji izvajanja, se lahko 
finančni okvir ob nepredvidenih okoliščinah, na predlog Komisije, spremeni v skladu z 
zgornjo mejo lastnih sredstev.

22. Praviloma je treba vsak predlog za spremembo iz točke 21 predložiti in sprejeti pred 
začetkom proračunskega postopka za zadevno leto ali za prvo od zadevnih let.
Spremembo finančnega okvira do 0,03 % BND Evropske unije v okviru razlike za 
nepredvidene odhodke skupaj sprejmeta obe veji proračunskega organa v skladu s točko 3. 
Vsako spremembo finančnega okvira nad 0,03 % BND Skupnosti v okviru razlike za 
nepredvidene odhodke skupaj sprejmeta obe veji proračunskega organa, pri čemer jo mora 
Svet sprejeti soglasno.

23. Brez poseganja v točko 40 institucije preverijo možnosti za prerazporeditev odhodkov med 
programi, ki jih zajema razdelek, na katero se nanaša sprememba, pri čemer zlasti upoštevajo 
pričakovanje, da proračunska sredstva ne bodo porabljena v celoti. Prizadevati si je treba, da 
ostane bistven znesek, in sicer v absolutnem smislu in kot delež novih načrtovanih odhodkov, 
v okviru obstoječe zgornje meje zadevnega razdelka.
Institucije preverijo možnosti za izravnavo za vsako zvišanje zgornje meje enega razdelka z 
znižanjem zgornje meje drugega razdelka.
Vsaka sprememba obveznih odhodkov v finančnem okviru ne pomeni zmanjšanja zneska, ki 
je na razpolago za neobvezne odhodke.
Vsaka sprememba mora ohraniti ustrezno razmerje med obveznostmi in plačili.

D. Posledice, kadar ni skupne odločitve o prilagoditvi 
ali spremembi finančnega okvira

24. Kadar ni skupne odločitve Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi ali spremembi 
finančnega okvira, ki jo predlaga Komisija, se kot zgornje meje odhodkov za zadevno leto še 
naprej upoštevajo pred tem določeni zneski po letni tehnični prilagoditvi.

E. Rezerva za nujno pomoč

25. Rezerva za nujno pomoč je namenjena za omogočanje hitrega odziva na posamezne potrebe 
tretjih držav po pomoči ob dogodkih, ki jih ni bilo mogoče predvideti ob določitvi proračuna, 
predvsem za humanitarne operacije, pa tudi za civilno upravljanje kriz in za civilno zaščito, 
kadar to zahtevajo okoliščine. Letni znesek rezerve v stalnih cenah znaša 221 milijonov EUR 
za obdobje trajanja finančnega okvira.
Ta rezerva je vključena v splošni proračun Evropske unije kot rezervacija. Ustrezna sredstva 
za prevzem obveznosti se bodo vključila v proračun po potrebi dodatno in čez zgornje meje 
ustreznih razdelkov iz Priloge I.

Kadar Komisija meni, da je treba uporabiti sredstva iz rezerve, obema vejama proračunskega 
organa predlaga prenos sredstev iz te rezerve v ustrezne proračunske vrstice.
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Preden Komisija predlaga prenos, da bi se črpala sredstva iz rezerve, je treba vsakič preveriti 
možnosti za prerazporeditev proračunskih sredstev.
Ko Komisija predlaga prenos, hkrati začne postopek tristranskih pogovorov, po potrebi v 
poenostavljeni obliki, za pridobitev soglasja obeh vej proračunskega organa glede potrebe po 
uporabi rezerve in glede potrebnega zneska. Prenosi se bodo opravili v skladu s členom 26 
Finančne uredbe.

F. Solidarnostni sklad Evropske unije

26. Solidarnostni sklad Evropske Unije je namenjen hitri finančni pomoči v primeru večjih nesreč 
na ozemlju države članice ali države kandidatke, kakor je opredeljeno v ustreznem temeljnem 
aktu. Zgornja meja letnega zneska, ki je na razpolago Skladu, znaša 1 milijardo EUR (v 
tekočih cenah). Vsako leto 1. oktobra ostane na razpolago vsaj ena četrtina letnega zneska za 
pokrivanje potreb, ki bi nastale do konca leta. Del letnega zneska, ki ni vključen v proračun, 
se ne more prenesti v naslednja leta.

V izjemnih primerih in če finančna sredstva, ki so na razpolago v Skladu v letu nastanka 
nesreče, kakor je opredeljeno v ustreznem temeljnem aktu, ne zadostujejo za pokritje zneska 
pomoči, za katerega proračunski organ meni, da je potreben, lahko Komisija predlaga 
financiranje razlike iz letnih zneskov namenjenih za naslednje leto. Letni znesek Sklada, ki se 
vsako leto vključi v proračun, v nobenem primeru ne sme preseči 1 milijarde EUR.
Kadar so izpolnjeni pogoji za uporabo Sklada, kakor so določeni v ustreznem temeljnem aktu, 
Komisija pripravi predlog za njegovo uporabo. Če obstajajo možnosti za prerazporeditev 
proračunskih sredstev v okviru razdelka, v katerem so potrebni dodatni odhodki, Komisija to 
upošteva pri pripravi potrebnega predloga, in sicer v skladu s Finančno uredbo in z uporabo 
ustreznega proračunskega instrumenta. Odločitev o uporabi Sklada skupaj sprejmeta obe veji 
proračunskega organa v skladu s točko 3.
Ustrezna sredstva za prevzem obveznosti se bodo vključila v proračun po potrebi dodatno in 
čez zgornje meje ustreznih razdelkov iz Priloge I.
Ko Komisija predlaga odločitev o uporabi Sklada, hkrati začne postopek tristranskih 
pogovorov, po potrebi v poenostavljeni obliki, za pridobitev soglasja obeh vej proračunskega 
organa glede potrebe po uporabi Solidarnostnega sklada in glede potrebnega zneska.

G. Instrument prilagodljivosti
27. Instrument prilagodljivosti z letno zgornjo mejo v višini 200 milijonov EUR (v tekočih cenah) 

je namenjen financiranju, in sicer v danem proračunskem letu in do višine točno določenega 
zneska, jasno opredeljenih odhodkov, ki jih ni mogoče financirati v okviru zgornjih mej, ki so 
na razpolago za enega ali več drugih razdelkov.
Del letnega zneska, ki se ne porabi, je mogoče prenesti do leta n+2. Če se instrument 
prilagodljivosti uporabi, se najprej črpajo prenesena sredstva, in sicer najprej najstarejša. Del 
letnega zneska iz leta n, ki se ne porabi v letu n+2, zapade.

Komisija pripravi predlog za uporabo instrumenta prilagodljivosti, ko preuči vse možnosti za 
prerazporeditev proračunskih sredstev v okviru razdelka, v katerem so potrebni dodatni 
odhodki.
Predlog prikaže načelo uporabe instrumenta prilagodljivosti ter opredeli potrebe, ki jih je 
treba kriti, in znesek. Za katero koli dano proračunsko leto se lahko predloži v proračunskem 
postopku. Predlog Komisije se vključi v predhodni predlog proračuna ali pa ga v skladu s 
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Finančno uredbo spremlja ustrezen proračunski instrument.

Odločitev o uporabi instrumenta prilagodljivosti skupaj sprejmeta obe veji proračunskega 
organa v skladu s točko 3. Dogovor se doseže s spravnim postopkom iz Priloge II, del C.

H. Evropski sklad za prilagajanje globalizaciji
28. Evropski sklad za prilagajanje globalizaciji je namenjen zagotavljanju dodatne podpore 

delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih 
tokovih, da se jim pomaga pri njihovi ponovni vključitvi v trg dela.

Sklad ne sme presegati najvišjega letnega zneska v višini 500 milijonov EUR (v tekočih 
cenah), ki se lahko črpa iz neporabljenih sredstev v okviru katere koli razlike do skupne 
zgornje meje odhodkov iz prejšnjega leta in/ali iz zapadlih sredstev za prevzem obveznosti iz 
prejšnjih dveh let, razen tistih, povezanih z razdelkom 1B finančnega okvira.

Ta proračunska sredstva se bodo vključila v splošni proračun Evropske unije kot rezervacija z 
običajnim proračunskim postopkom, takoj ko Komisija opredeli zadostna sredstva v okviru 
razlik do zgornje meje in/ali zapadle obveznosti, kakor je opredeljeno zgoraj.
Kadar so izpolnjeni pogoji za uporabo Sklada, kakor so določeni v ustreznem temeljnem aktu, 
Komisija pripravi predlog za njegovo uporabo. Odločitev o uporabi Evropskega sklada za 
prilagajanje globalizaciji skupaj sprejmeta obe veji proračunskega organa v skladu s točko 3.

Ko Komisija predlaga odločitev o uporabi Sklada, hkrati začne postopek tristranskih 
pogovorov, po potrebi v poenostavljeni obliki, za pridobitev soglasja obeh vej proračunskega 
organa glede potrebe po uporabi Sklada in glede potrebnega zneska ter obema vejama 
proračunskega organa predlaga prenos sredstev v ustrezne proračunske vrstice.

Prenosi v zvezi s Skladom se bodo opravili v skladu s členom 24(4) Finančne uredbe.
Ustrezna sredstva za prevzem obveznosti se bodo vključila v proračun v ustrezen razdelek po 
potrebi dodatno in čez zgornje meje ustreznih razdelkov iz Priloge I.

I. Prilagoditve finančnega okvira zaradi širitve

29. Če v obdobju, ki ga zajema finančni okvir, k Evropski uniji pristopijo nove države članice, 
Evropski parlament in Svet na predlog Komisije in v skladu s točko 3 skupaj prilagodita 
finančni okvir, da se upoštevajo potrebe po odhodkih, ki izhajajo iz rezultatov pristopnih 
pogajanj.

J. Trajanje finančnega okvira in posledice,
kadar finančni okvir ni sprejet

30. Komisija predloži predloge za novi srednjeročni finančni okvir do 1. julija 2011.
Če se obe veji proračunskega organa ne moreta dogovoriti o novem finančnem okviru in 
razen če ena od institucij tega sporazuma izrecno odpove obstoječi finančni okvir, se zgornje 
meje za zadnje leto iz obstoječega finančnega okvira prilagodijo v skladu s točko 16, tako da 
se ohranijo zgornje meje za leto 2013 v stalnih cenah. Če nove države članice pristopijo k 
Evropski uniji po letu 2013 in če je potrebno, se podaljšani finančni okvir prilagodi, da se 
upoštevajo rezultati pristopnih pogajanj.

DEL II – IZBOLJŠANJE MEDINSTITUCIONALNEGA SODELOVANJA
V PRORAČUNSKEM POSTOPKU

A. Postopek medinstitucionalnega sodelovanja
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31. Institucije se strinjajo, da se vzpostavi postopek medinstitucionalnega sodelovanja v 
proračunskih zadevah. Podrobnosti tega sodelovanja so prikazane v Prilogi II.

B. Določitev proračuna

32. Komisija vsako leto predloži predhodni predlog proračuna, ki prikazuje dejanske potrebe 
Skupnosti po financiranju.

Pri tem upošteva:
(a) napovedi v zvezi s strukturnimi skladi, ki jih predložijo države članice,

(b) sposobnost za porabo proračunskih sredstev, pri čemer si prizadeva ohraniti natančno 
razmerje med sredstvi za prevzem obveznosti in odobritvami plačil,

(c) možnosti za začetek novih politik prek pilotnih projektov in/ali novih pripravljalnih 
ukrepov ali za nadaljevanje večletnih ukrepov, ki se zaključujejo, ko oceni, ali bo 
mogoče zagotoviti temeljni akt v smislu člena 49 Finančne uredbe (opredelitev 
temeljnega akta, nujnost sprejetja temeljnega akta za izvrševanje in izjeme),

(d) potrebo po zagotovitvi, da je vsakršna sprememba odhodkov glede na prejšnje leto v 
skladu z omejitvami v okviru proračunske discipline.

Predhodnemu predlogu proračuna so priložena poročila o dejavnostih, vključno z 
informacijami, kot so zahtevane v skladu s členom 27(3) in členom 33(2)(d) Finančne uredbe 
(informacije o ciljih, kazalcih in ocenah).

33. Institucije se skušajo čim bolj izogibati, da bi v proračun vključevale postavke, pri katerih so 
zneski odhodkov iz poslovanja nepomembni.
Obe veji proračunskega organa se tudi zavezujeta, da bosta upoštevali oceno možnosti za 
izvrševanje proračuna, ki jo pripravi Komisija v svojih predhodnih predlogih in v zvezi z 
izvrševanjem tekočega proračuna.

Pred drugo obravnavo v Svetu bo Komisija predsedniku Odbora Evropskega parlamenta za 
proračun poslala dopis, pri čemer bo poslala kopijo drugi veji proračunskega organa, s 
pripombami glede izvedljivosti sprememb predloga proračuna, ki ga Evropski parlament 
sprejme na prvi obravnavi.

Obe veji proračunskega organa upoštevata te pripombe v okviru spravnega postopka iz 
Priloge II, del C.

Zaradi dobrega finančnega poslovodenja in učinka večjih sprememb naslovov in poglavij v 
proračunski nomenklaturi na obveznosti služb Komisije glede poročanja o poslovodenju se 
obe veji proračunskega organa zavezujeta, da se bosta v spravnem postopku o vseh takih 
večjih spremembah posvetovali s Komisijo.

C. Klasifikacija odhodkov
34. Institucije menijo, da so obvezni odhodki tisti, ki jih proračunski organ mora vključiti v 

proračun zaradi pravne obveze, izhajajoče iz pogodb ali aktov, sprejetih na podlagi teh 
pogodb.

35. Predhodni predlog proračuna mora vsebovati predlog za klasifikacijo vsake nove proračunske 
postavke in vsake postavke, katere pravna podlaga je spremenjena.

Če Evropski parlament in Svet ne sprejmeta klasifikacije, predlagane v predhodnem predlogu 
proračuna, preučita klasifikacijo te proračunske postavke na podlagi Priloge III. Dogovor se 
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skuša doseči v spravnem postopku iz Priloge II, del C.

D. Najvišja stopnja povečanja neobveznih odhodkov, 
kadar finančni okvir ni sprejet

36. Brez poseganja v prvi odstavek točke 13 se institucije dogovorijo o naslednjih določbah:
(a) samostojna rezerva Evropskega parlamenta za ukrepanje za namene četrtega 

pododstavka člena 272(9) Pogodbe ES – v višini polovice najvišje stopnje – se 
uporablja od predloga proračuna, ki ga določi Svet na prvi obravnavi, vključno s 
pisnimi predlogi spremembe proračuna.
Najvišja stopnja se upošteva za letni proračun, vključno s spremembami proračuna. 
Brez poseganja v možnost določitve nove stopnje vsak neporabljen del najvišje stopnje 
ostane na razpolago in se lahko uporabi, kadar se obravnavajo spremembe proračuna;

(b) če se v proračunskem postopku izkaže, da je za zaključek postopka potreben dogovor o 
določitvi nove stopnje povečanja neobveznih odhodkov za odobritve plačil in/ali nove 
stopnje za sredstva za prevzem obveznosti (stopnja za te odobritve je lahko drugačna od 
stopnje za odobritve plačil), si institucije prizadevajo doseči dogovor med obema 
vejama proračunskega organa v spravnem postopku iz Priloge II, del C, brez poseganja 
v točko (a).

E. Vključitev finančnih določb v zakonodajne akte
37. Vsak zakonodajni akt o večletnem programu, sprejet v postopku soodločanja, vsebujejo 

določbo, v kateri zakonodajni organ določi finančna sredstva programa.
Ta znesek pomeni prednostni referenčni okvir za proračunski organ v letnem proračunskem 
postopku.
Proračunski organ in Komisija se zavezujeta, da se pri pripravi svojega predhodnega predloga 
proračuna ne bosta oddaljevala od tega zneska za več kot 5 % v celotnem obdobju trajanja 
zadevnega programa, razen če nastanejo nove objektivne dolgoročne okoliščine, za katere so 
navedeni izrecni in natančni razlogi, pri čemer se upoštevajo rezultati izvajanja programa, 
zlasti na podlagi ocen. Vsako povečanje na podlagi take spremembe mora ostati v okviru 
obstoječe zgornje meje zadevnega razdelka, brez poseganja v uporabo instrumentov, 
navedenih v tem sporazumu.

Ta točka se ne uporablja za proračunska sredstva za kohezijo, ki so bila sprejeta v postopku 
soodločanja in so jih države članice vnaprej dodelile ter zajemajo finančna sredstva za celotno 
trajanje programa.

38. Zakonodajni instrumenti o večletnih programih, za katere ne velja postopek soodločanja, ne 
vsebujejo "predvidenega potrebnega zneska".
Če Svet želi vključiti finančni referenčni okvir, se ta upošteva kot izraz želje zakonodajnega 
organa in ne vpliva na pristojnosti proračunskega organa, opredeljene v Pogodbi ES. Ta 
določba se omeni v vseh zakonodajnih aktih, ki vključujejo tak finančni referenčni okvir.

Če je za znesek sprejet dogovor v skladu s spravnim postopkom, predvidenim v Skupni izjavi 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije z dne 4. marca 19751, se ta znesek upošteva kot 
referenčni znesek v smislu točke 37 tega sporazuma.

                                               
1 UL C 89, 22.4.1975, str. 1.
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39. Finančni izkaz iz člena 28 Finančne uredbe v finančnem smislu izraža cilje predlaganega 
programa in vključuje časovni načrt za celotno trajanje programa. Po potrebi se spremeni ob 
pripravi predhodnega predloga proračuna, pri čemer se upošteva obseg izvedbe programa. 
Spremenjeni izkaz se pošlje proračunskemu organu ob predložitvi predhodnega predloga 
proračuna in po sprejetju proračuna.

40. V okviru najvišjih stopenj povečanja neobveznih odhodkov iz prvega pododstavka točke 13 
se obe veji proračunskega organa zavezujeta, da bosta upoštevali dodelitve sredstev za 
prevzem obveznosti, kakor so določene v ustreznih osnovnih aktih o strukturnih ukrepih, 
razvoju podeželja in Evropskem skladu za ribištvo.

F. Odhodki v zvezi s sporazumi o ribištvu
41. Institucije se dogovorijo o financiranju odhodkov za sporazume o ribištvu v skladu z 

ureditvijo iz Priloge IV.
G. Financiranje skupne zunanje 

in varnostne politike (SZVP)
42. V zvezi z odhodki za SZVP, ki v skladu s členom 28 Pogodbe o Evropski uniji bremenijo 

splošni proračun Evropskih skupnosti, si institucije prizadevajo v spravnem postopku iz 
Priloge II, del C, in na podlagi predhodnega predloga proračuna, ki ga določi Komisija, vsako 
leto doseči dogovor o znesku odhodkov za operativne odhodke v breme proračuna Skupnosti 
in o razdelitvi tega zneska med člene proračunskega poglavja o SZVP, predlagane v četrtem 
odstavku te točke. Če takega dogovora ni, se razume, da Evropski parlament in Svet vključita 
v proračun znesek iz prejšnjega proračuna ali znesek iz predhodnega predloga proračuna, 
kateri koli je nižji.
Skupni znesek operativnih odhodkov SZVP se v celoti vključi v eno proračunsko poglavje 
(SZVP) in se razdeli med člene tega poglavja, kakor so predlagani v četrtem odstavku te 
točke. Ta znesek naj bi pokrival realne predvidljive potrebe, ocenjene v okviru določitve 
predhodnega predloga proračuna na podlagi napovedi, ki jih vsako leto pripravi Svet, in 
razumno razliko za nepredvidene ukrepe. Sredstva se ne morejo vključiti kot rezerva. Vsak 
člen bo pokrival že sprejete instrumente, instrumente , ki so predvideni, a še niso bili sprejeti, 
ter vse prihodnje – tj. nepredvidene – instrumente, ki naj bi jih sprejel Svet v zadevnem 
proračunskem letu.
Ker je Komisija v skladu s Finančno uredbo pristojna, da samostojno prerazporeja 
proračunska sredstva med členi znotraj enega proračunskega poglavja, tj. dodelitve za SZVP, 
je tako zagotovljena prilagodljivost, potrebna za hitro izvedbo ukrepov SZVP. Če znesek 
poglavja proračuna za SZVP v proračunskem letu ne zadostuje za pokrivanje potrebnih 
stroškov, Evropski parlament in Svet na predlog Komisije in ob upoštevanju točke 25 skušata 
najti rešitev, kar se obravnava kot prednostna zadeva.
V okviru proračunskega poglavja o SZVP se členi, v katere se vključijo ukrepi SZVP, lahko 
glasijo:
– operacije za krizno upravljanje, preprečevanje in reševanje sporov ter stabilizacija, 

spremljanje in izvajanje mirovnih in varnostnih procesov,
– neširjenje orožja in razoroževanje,

– nujni ukrepi,
– pripravljalni in nadaljnji ukrepi,
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– posebni predstavniki Evropske unije.

Evropski parlament, Svet in Komisija se strinjajo, da je za SZVP v obdobju 2007-2013 na
razpolago vsaj 1 740 milijonov EUR in da znesek za ukrepe v členu iz tretje alinee ne sme 
presegati 20 % celotnega zneska proračunskega poglavja o SZVP.

43. Vsako leto se predsedstvo Sveta posvetuje z Evropskim parlamentom o perspektivnem 
dokumentu Sveta, in se pošlje do 15. junija za zadevno leto ter določa glavne vidike in 
osnovne usmeritve SZVP, vključno s finančnimi posledicami za splošni proračun Evropske 
unije in oceno ukrepov, začetih v letu n-1. Poleg tega predsedstvo Sveta v okviru običajnega 
političnega dialoga o SZVP Evropski parlament vsaj petkrat letno obvešča na skupnih 
posvetovanjih, o katerih se dogovorita najpozneje na spravnem sestanku pred drugo 
obravnavo v Svetu. Teh posvetovanj se udeležijo:

– Evropski parlament: predsedstvi obeh zadevnih odborov,
– Svet: veleposlanik (predsednik Političnega in varnostnega odbora).

– Komisija je vključena v te sestanke in na njih sodeluje.
Kadar Svet sprejme odločitev na področju SZVP, ki ima za posledico odhodke, takoj, v 
vsakem primeru pa najpozneje v petih delovnih dneh po sprejetju končne odločitve, 
Evropskemu parlamentu pošlje oceno predvidenih stroškov ("finančni izkaz“), zlasti stroškov 
v zvezi s časovnim okvirom, zaposlenim osebjem, uporabo prostorov in druge infrastrukture, 
transportno infrastrukturo, zahtevami po usposabljanju ter varnostno ureditvijo.

Vsako četrtletje Komisija obvesti proračunski organ o izvajanju ukrepov SZVP in finančnih 
napovedih za preostanek leta.
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DEL III – DOBRO FINANČNO POSLOVODENJE
SREDSTEV EU

A. Zagotavljanje učinkovite in integrirane
notranje kontrole sredstev Skupnosti

44. Institucije se strinjajo, da je pomembno okrepiti notranjo kontrolo brez povečevanja 
upravnega bremena, za kar je poenostavitev temeljne zakonodaje osnovni pogoj. V zvezi s 
tem ima prednost dobro finančno poslovodenje, katerega namen je pridobitev pozitivne izjave 
o zanesljivosti za sredstva v okviru deljenega upravljanja. Določbe v ta namen se lahko po 
potrebi opredelijo v zadevnih temeljnih zakonodajnih aktih. Ustrezni revizijski organi v 
državah članicah v okviru svojih povečanih odgovornosti za strukturne sklade in v skladu z 
nacionalnimi ustavnimi pravili pripravijo oceno skladnosti upravljavskih in kontrolnih 
sistemov s predpisi Skupnosti.
Države članice se zato zavezujejo, da bodo na ustrezni nacionalni ravni pripravile letni 
povzetek revizij in izjav, ki jih imajo na razpolago.

B. Finančna uredba

45. Institucije se strinjajo, da se bo ta sporazum izvajal in proračun izvrševal v okviru dobrega 
finančnega poslovodenja na podlagi načel gospodarnosti, uspešnosti, učinkovitosti, zaščite 
finančnih interesov, sorazmernosti upravnih stroškov in uporabniku prijaznih postopkov. 
Institucije sprejmejo ustrezne ukrepe, zlasti s Finančno uredbo, ki jo je treba sprejeti po 
spravnem postopku, uvedenem s Skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije z 
dne 4. marca 1975 in sicer v duhu, ki je omogočil sporazum v letu 2002.

C. Finančno programiranje
46. Komisija dvakrat letno, in sicer prvič maja ali junija (skupaj z dokumenti, priloženimi 

predhodnemu predlogu proračuna) in drugič decembra ali januarja (po sprejetju proračuna), 
predloži popolno finančno programiranje za razdelke 1A, 2 (za okolje in ribištvo), 3A, 3B in 4 
finančnega okvira. V dokumentu, razdeljenem po razdelkih, področjih in proračunskih 
vrsticah, morata biti opredeljeni:

(a) veljavna zakonodaja, pri kateri je treba razlikovati med večletnimi programi in 
enoletnimi ukrepi:

 za večletne programe mora Komisija navesti postopek, v katerem so bili sprejeti 

(soodločanje ali posvetovanje), njihovo trajanje, referenčne zneske, delež, dodeljen 

za upravne odhodke;

 za enoletne ukrepe (pilotne projekte, pripravljalne ukrepe, agencije) in ukrepe, ki se 

financirajo v okviru pooblastil Komisije, mora Komisija navesti večletne ocene ter 

(za pilotne projekte in pripravljalne ukrepe) razlike, ki ostanejo do odobrenih 

zgornjih mej, predvidenih v Prilogi II, del D;

(b) zakonodaja v postopku sprejemanja: obravnavani predlogi Komisije, ki se sklicujejo na 
proračunsko vrstico (na nižji ravni), poglavje in področje. Potreben je mehanizem za 
posodabljanje razpredelnic vsakič, ko je sprejet nov predlog, da se ocenijo finančne 
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posledice.

Komisija mora preučiti načine za navzkrižno sklicevanje med finančnim programiranjem in 
svojim zakonodajnim programiranjem, da se zagotovijo natančnejše in zanesljivejše napovedi. 
Za vsak zakonodajni predlog mora Komisija navesti, ali je vključen v programiranje od maja 
do decembra ali ne. Proračunski organ mora biti obveščen zlasti o:

(a) vseh novih zakonodajnih aktih, ki so bili sprejeti, ampak niso vključeni v dokument za 
obdobje od maja do decembra (z ustreznimi zneski);

(b) vseh zakonodajnih predlogih, ki so v postopku sprejemanja, ampak niso vključeni v 
dokument za obdobje od maja do decembra (z ustreznimi zneski);

(c) zakonodaji, predvideni v letnem zakonodajnem delovnem programu Komisije, z 
navedbo ukrepov, ki imajo lahko finančni vpliv (da/ne).

Kadar koli je to potrebno, mora Komisija navesti, ko se programiranje spremeni zaradi 
predlagane nove zakonodaje.

Na podlagi podatkov, ki jih zagotovi Komisija, je treba pregledati stanje na vsakem 
tristranskem sestanku, predvidenem v tem sporazumu.

D. Agencije in evropske šole
47. Ob pripravi predloga za ustanovitev nove agencije Komisija oceni proračunske posledice za 

zadevni razdelek odhodkov. Na podlagi teh podatkov in brez poseganja v zakonodajne 
postopke, ki urejajo ustanovitev zadevne agencije, se obe veji proračunskega organa v okviru 
proračunskega sodelovanja zavezujeta, da bosta pravočasno dosegli sporazum o financiranju 
agencije.

Ko se predvidi ustanovitev nove evropske šole, se uporabi podoben postopek.
E. Prilagoditev strukturnih skladov,

Kohezijskega sklada, Sklada za razvoj podeželja
in Evropskega sklada za ribištvo

glede na okoliščine njihovega izvajanja
48. Če so po 1. januarju 2007 sprejeta nova pravila ali programi, ki urejajo strukturne sklade, 

Kohezijski sklad, Sklad za razvoj podeželja in Evropski sklad za ribištvo, se obe veji 
proračunskega organa zavezujeta, da bosta na predlog Komisije odobrili prenos dodelitev, ki 
niso porabljene v letu 2007, na naslednja leta, in sicer dodatno na ustrezne zgornje meje 
odhodkov.

Evropski parlament in Svet sprejmeta odločitve o predlogih Komisije o prenosu neporabljenih 
dodelitev iz leta 2007 do 1. maja 2008 v skladu s točko 3.

F. Novi finančni instrumenti
49. Institucije se strinjajo, da je uvedba mehanizmov za sofinanciranje potrebna, da se okrepi 

učinek finančnega vzvoda, ki ga ima proračun Evropske unije, s povečanjem spodbude k 
financiranju.

Strinjajo se, da je treba spodbujati razvoj ustreznih večletnih finančnih instrumentov, ki 
delujejo kot pobudniki za javne in zasebne vlagatelje.

Ob predložitvi predhodnega predloga proračuna Komisija proračunskemu organu poroča o 
dejavnostih, ki jih financirajo Evropska investicijska banka, Evropski investicijski sklad in 
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Evropska banka za obnovo in razvoj za podporo naložbam v raziskave in razvoj, vseevropska 
omrežja ter mala in srednje velika podjetja.



DV\779820SL.doc 199/353 PE423.766

SL

PRILOGA I
                                                                               FINANČNI OKVIR ZA OBDOBJE 2007-2013                                  (v mio EUR – v cenah iz leta 2004)

ODOBRITVE ZA PREVZEM OBVEZNOSTI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Skupaj
2007-2013

1. Trajnostna rast 51 267 52 415 53 616 54 294 55 368 56 876 58 303 382 139
1a Konkurenčnost za rast in zaposlovanje 8 404 9 097 9 754 10 434 11 295 12 153 12 961 74 098
1b Kohezija za rast in zaposlovanje 42 863 43 318 43 862 43 860 44 073 44 723 45 342 308 041

2. Ohranjanje in upravljanje naravnih virov 54 985 54 322 53 666 53 035 52 400 51 775 51 161 371 344
od tega: odhodki, povezani s trgom, in neposredna 
izplačila 43 120 42 697 42 279 41 864 41 453 41 047 40 645 293 105

3. Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica 1 199 1 258 1 380 1 503 1 645 1 797 1 988 10 770
3a. Svoboda, varnost in pravica 600 690 790 910 1 050 1 200 1 390 6 630
3b. Državljanstvo 599 568 590 593 595 597 598 4 140

4. EU kot globalni akter 6 199 6 469 6 739 7 009 7 339 7 679 8 029 49 463
5. Uprava1) 6 633 6 818 6 973 7 111 7 255 7 400 7 610 49 800
6. Nadomestila 419 191 190 800

ODOBRITVE ZA PREVZEM OBVEZNOSTI SKUPAJ 120 702 121 473 122 564 122 952 124 007 125 527 127 091 864 316
kot odstotek BND 1,10% 1,08% 1,07% 1,04% 1,03% 1,02% 1,01% 1,048%

ODOBRITVE PLAČIL SKUPAJ 116 650 119 620 111 990 118 280 115 860 119 410 118 970 820 780
kot odstotek BND 1,06% 1,06% 0,97% 1,00% 0,96% 0,97% 0,94% 1,00%
kot odstotek BND 0,18% 0,18% 0,27% 0,24% 0,28% 0,27% 0,30% 0,24%
Zgornja meja lastnih sredstev kot odstotek BND 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

1) Odhodki za pokojnine, ki so vključeni v okvir tega razdelka, so za obdobje 2007-2013 izračunani brez prispevkov zaposlenih za ustrezno shemo in lahko znašajo največ 
500 milijonov EUR v cenah iz leta 2004.
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PRILOGA II
MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

NA PRORAČUNSKEM PODROČJU

A. Po tehnični prilagoditvi finančnega okvira za prihodnje proračunsko leto, ob upoštevanju 
letne strategije politik, ki jo predloži Komisija, in pred odločitvijo Komisije o predhodnem 
predlogu proračuna, se skliče tristranski sestanek zaradi razprave glede možnih prednostnih 
nalog za proračun za zadevno leto. Pri tem se ustrezno upoštevajo pristojnosti institucij ter 
predviden razvoj potreb za prihajajoče proračunsko leto in za naslednja leta, ki jih zajema 
finančni okvir. Upoštevajo se tudi novi dejavniki, ki se pojavijo po določitvi začetnega 
finančnega okvira ter imajo lahko pomemben in trajen finančni vpliv na proračun Evropske 
unije.

B. Za obvezne odhodke Komisija pri predložitvi svojega predhodnega predloga proračuna 
opredeli:

(a) proračunska sredstva, povezana z novo ali načrtovano zakonodajo;
(b) proračunska sredstva, izhajajoča iz uporabe zakonodaje, ki je obstajala že ob sprejetju 

prejšnjega proračuna.
Komisija skrbno oceni finančne posledice obveznosti Skupnosti, ki izhajajo iz pravil. Po 
potrebi med proračunskim postopkom svoje ocene posodobi. Proračunskemu organu predloži 
vse ustrezno utemeljene razloge, ki jih ta zahteva.

Če Komisija meni, da je to potrebno, lahko obema vejama proračunskega organa predloži ad 
hoc pisni predlog spremembe, da se posodobijo zneski, ki so bili podlaga za oceno kmetijskih 
odhodkov v predhodnem predlogu proračuna, in/ali da se na podlagi najnovejših 
razpoložljivih informacij o sporazumih o ribištvu, ki veljajo 1. januarja zadevnega 
proračunskega leta, popravijo zneski ter njihova razdelitev na proračunska sredstva, vključena 
v postavke za poslovanje v zvezi mednarodnimi sporazumi o ribištvu, in proračunska 
sredstva, vključena v rezervo.
Ta pisni predlog spremembe proračuna mora biti poslan proračunskemu organu pred koncem 
oktobra.
Če je pisni predlog spremembe predložen Svetu manj kot en mesec pred prvo obravnavo v 
Evropskem parlamentu, jo Svet praviloma obravnava na drugi obravnavi predloga proračuna.
Zato skušata pred drugo obravnavo proračuna v Svetu obe veji proračunskega organa izpolniti 
potrebne pogoje, da vsaka od institucij sprejme pisni predlog spremembe proračuna z eno 
obravnavo.

C. 1. Za vse odhodke se uvede spravni postopek.
2. Namen spravnega postopka je, da:

(a) se nadaljuje razprava o splošnih gibanjih odhodkov in v tem okviru o splošnih 
okvirih proračuna za prihodnje leto, ob upoštevanju predhodnega predloga 
proračuna Komisije;

(b) se doseže dogovor med obema vejama proračunskega organa o:

– proračunskih sredstvih iz točke B(a) in B(b), vključno s sredstvi, 
predlaganimi v ad hoc pisnemu predlogu spremembe iz točke B,
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– zneskih, ki se vključijo v proračun za neobvezne odhodke, v skladu s točko 
40 tega sporazuma, in

– zlasti zadevah, v zvezi s katerimi se v tem sporazumu omenja ta postopek.

3. Postopek se začne s tristranskim sestankom, ki se skliče pravočasno, da lahko institucije 
dosežejo dogovor najkasneje do dne, ki ga zastavi Svet za določitev svojega predloga 
proračuna.
Rezultati teh tristranskih pogovorov se uskladijo v spravnem postopku med Svetom in 
delegacijo Evropskega parlamenta, pri čemer sodeluje tudi Komisija.
Če v tristranskih pogovorih ni določeno drugače, spravni sestanek poteka na 
tradicionalnem sestanku med istimi udeleženci na dan, ki ga zastavi Svet za določitev 
predloga proračuna.

4. Po potrebi se lahko na pisni predlog Komisije ali pa na pisno prošnjo predsednika 
Odbora Evropskega parlamenta za proračun ali predsednika Sveta (proračun) pred prvo 
obravnavo v Evropskem parlamentu skliče nov tristranski sestanek. Odločitev o sklicu 
tega tristranskega sestanka sprejmejo institucije po sprejetju predloga proračuna Sveta 
in pred glasovanjem o spremembah na prvi obravnavi Odbora Evropskega parlamenta 
za proračun.

5. Institucije nadaljujejo spravni postopek po prvi obravnavi proračuna v vsaki od obeh vej 
proračunskega organa, da bi dosegli dogovor o obveznih in neobveznih odhodkih ter 
zlasti da bi razpravljali o pisnem predlogu spremembe iz točke B.
Tristranski sestanek v ta namen se skliče po prvi obravnavi v Evropskem parlamentu.

O rezultatih tristranskih pogovorov se razpravlja na drugem spravnem sestanku, ki se 
skliče na dan druge obravnave v Svetu.

Po potrebi institucije nadaljujejo svojo razpravo o neobveznih odhodkih po drugi 
obravnavi v Svetu.

6. Na teh tristranskih sestankih vodijo delegacije institucij predsednik Sveta (proračun), 
predsednik Odbora Evropskega parlamenta za proračun in član Komisije, pristojen za 
proračun.

7. Vsaka veja proračunskega organa ukrene vse potrebno, da se zagotovi upoštevanje 
rezultatov, doseženih v spravnem postopku, v celotnem tekočem proračunskem 
postopku.

D. Da bi lahko Komisija pravočasno ocenila izvedljivost sprememb, ki jih proračunski organ 
predvidi in, ki povzročijo nove ali podaljšanje obstoječih pripravljalnih ukrepov/pilotnih 
projektov, obe veji proračunskega organa o svojih namerah v zvezi s tem obvestita Komisijo 
do sredine junija v zvezi s tem, tako da na prvi obravnavi v Svetu že lahko steče prva 
razprava. Uporabljajo se tudi nadaljnji koraki spravnega postopka, predvideni v delu C, in 
določbe o izvedljivosti iz točke 36.

Poleg tega se institucije strinjajo z omejitvijo skupnega zneska proračunskih sredstev za 
pilotne projekte na 40 milijonov EUR v katerem koli proračunskem letu. Prav tako se 
strinjajo z omejitvijo skupnega zneska proračunskih sredstev za nove pripravljalne ukrepe na 
50 milijonov EUR v katerem koli proračunskem letu in skupnega zneska proračunskih 
sredstev, za katerega se dejansko prevzamejo obveznosti za pripravljalne ukrepe, na 100 
milijonov EUR.
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PRILOGA III
KLASIFIKACIJA ODHODKOV

RAZDELEK 1 Trajnostna rast

1A Konkurenčnost za rast in zaposlovanje Neobvezni 
odhodki (NO)

1B Kohezija za rast in zaposlovanje NO
RAZDELEK 2 Ohranjanje in upravljanje naravnih virov NO

Razen:
Odhodki na področju skupne kmetijske politike, 
povezani s tržnimi ukrepi in neposrednimi pomočmi, 
vključno s tržnimi ukrepi za ribištvo in sporazumi o 
ribištvu, sklenjenimi s tretjimi osebami

Obvezni 
odhodki (OO)

RAZDELEK 3 Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica NO
3A Svoboda, varnost in pravica NO
3B Državljanstvo NO

RAZDELEK 4 EU kot globalni akter NO
Razen:

Odhodki iz mednarodnih sporazumov, ki jih je Evropska 
unija sklenila s tretjimi osebami OO

Prispevki mednarodnim organizacijam ali institucijam OO
Prispevki za oblikovanje rezervacij jamstvenega sklada OO

RAZDELEK 5 Uprava NO
Razen: 

Pokojnine in odpravnine OO
Nadomestila in razni prispevki ob prenehanju delovnega 
razmerja OO

Pravni stroški OO
Odškodnine OO

RAZDELEK 6 Nadomestila OO

--------------------------
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PRILOGA IV

FINANCIRANJE ODHODKOV,
KI IZHAJAJO IZ SPORAZUMOV O RIBIŠTVU

A. Odhodki, povezani s sporazumi o ribištvu, se financirajo iz dveh postavk, ki spadata na 
področje "ribištva“ (sklicevanje na nomenklaturo k dejavnostim usmerjenega proračuna):

(a) mednarodni sporazumi o ribolovu (11 03 01);
(b) prispevki mednarodnim organizacijam (11 03 02).

Vsi zneski, povezani s sporazumi in protokoli, ki veljajo 1. januarja zadevnega leta, se 
vključijo v razdelek 11 03 01. Zneski, povezani z vsemi novimi ali obnovljivimi sporazumi, 
ki začnejo veljati po 1. januarju zadevnega leta, se vključijo v razdelek 40 02 41 02 –
Rezerve/diferencirana proračunska sredstva (obvezni odhodki).

B. V spravnem postopku iz Priloge II, del C, na podlagi predloga Komisije Evropski parlament 
in Svet skušata doseči dogovor o znesku, ki se vključi v proračunske razdelke in v rezervo.

C. Komisija se zavezuje, da bo Evropski parlament redno obveščala o pripravah in poteku 
pogajanj, vključno s proračunskimi posledicami.

Institucije se zavezujejo, da bodo v zakonodajnem postopku v zvezi s sporazumi o ribištvu 
storile vse, kar je v njihovi moči, da se vsi postopki čim hitreje izvedejo.

Če se izkaže, da proračunska sredstva v zvezi s sporazumi o ribištvu (vključno z rezervo) ne 
zadostujejo, Komisija proračunskemu organu predloži potrebne informacije za izmenjavo 
mnenj v obliki tristranskih pogovorov, po možnosti poenostavljenih, o vzrokih za take 
razmere in ukrepih, ki jih je mogoče sprejeti po ustaljenih postopkih. Po potrebi Komisija 
predlaga ustrezne ukrepe.
Vsako četrtletje Komisija predloži proračunskemu organu podrobne informacije o izvajanju 
veljavnih sporazumov in finančnih napovedih za preostanek leta.

_______________
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IZJAVE

1. IZJAVA KOMISIJE O OCENI DELOVANJA MEDINSTITUCIONALNEGA SPORAZUMA

V zvezi s točko 7  Medinstitucionalnega sporazuma Komisija pripravi poročilo o delovanju 
Medinstitucionalnega sporazuma do konca leta 2009 in mu po potrebi priloži ustrezne 
predloge.

2. IZJAVA O TOČKI 27 MEDINSTITUCIONALNEGA SPORAZUMA

V okviru letnega proračunskega postopka bo Komisija obvestila proračunski organ o znesku, 
ki je na razpolago za instrument prilagodljivosti iz točke 27 Medinstitucionalnega sporazuma.

Za vsako odločitev o uporabi instrumenta prilagodljivosti za znesek, ki presega 200 milijonov 
EUR, je potrebna odločitev o prenosu.

3. IZJAVA O PREGLEDU VEČLETNEGA FINANČNEGA OKVIRA

1. V skladu s sklepi Evropskega sveta je bila Komisija pozvana, naj pripravi celovit in 
obsežen pregled, ki bo zajemal vse vidike porabe EU, vključno s Skupno kmetijsko 
politiko, in sredstev EU, vključno z zmanjšanjem za Združeno kraljestvo, ter o tem 
poroča v letu 2008/2009. Ta pregled mora spremljati ocena delovanja 
Medinstitucionalnega sporazuma. Evropski parlament je vključen v ta pregled na vseh 
stopnjah njegovega postopka na podlagi naslednjih določb:

 ko Komisija predloži pregled, sledi faza preverjanja, v kateri se zagotovijo ustrezne 

razprave z Evropskim  parlamentom na podlagi običajnega političnega dialoga med 

institucijami in ustrezno upoštevanje stališč Parlamenta;

 Evropski svet v skladu s svojimi sklepi iz decembra 2005 „lahko sprejema odločitve 

o vseh zadevah, ki jih pregled obravnava“. Evropski parlament je udeležen pri vseh 

formalnih nadaljnjih ukrepih v skladu z ustreznimi postopki in s popolnim 

spoštovanjem njegovih uveljavljenih pravic.

2. Komisija se zavezuje, da se bo pri analizi položaja, in sicer kot del procesa posvetovanja 
in razmisleka, na podlagi katerega pripravi pregled, opirala na poglobljeno izmenjavo 
mnenj s Parlamentom. Prav tako je seznanjena z namenom Evropskega parlamenta, da 
skliče konferenco, na kateri bodo sodelovali Evropski parlament in nacionalni 
parlamenti, za pregled sistema lastnih sredstev. Rezultate vsake take konference 
upošteva kot prispevek v okviru zgoraj omenjenega procesa posvetovanja. Razume se, 
da je za predložitev predlogov Komisije v celoti odgovorna ona sama.

4. IZJAVA O DEMOKRATIČNI PRESOJI IN SKLADNOSTI ZUNANJIH UKREPOV

Evropski parlament, Svet in Komisija priznavajo potrebo po racionalizaciji različnih 
instrumentov zunanjih ukrepov. Strinjajo se, da taka racionalizacija instrumentov ob 
povečevanju skladnosti in odzivnosti ukrepov Evropske unije ne bi smela vplivati na 
pristojnosti zakonodajnega organa – zlasti pri njegovem političnem nadzoru nad strateškimi 
odločitvami – niti proračunskega organa. Besedilo zadevnih predpisov mora izražati ta načela 
ter po potrebi vključevati potrebno vsebino politik in okvirno razčlenitev sredstev ter po 
potrebi klavzulo o pregledu za ovrednotenje izvajanja predpisa najpozneje v treh letih.
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Na podlagi temeljnih aktov, sprejetih v postopku soodločanja, Komisija sistematično obvešča 
Evropski parlament in Svet ter se z njima posvetuje, tako da jima pošilja osnutke državnih, 
regionalnih in tematskih strateških dokumentov.

Kadar se Svet odloči o prehodu potencialnih kandidatk v predpristopni status v obdobju, ki ga 
zajema Medinstitucionalni sporazum, Komisija pregleda orientacijski večletni okvir ter o 
njem obvesti Evropski parlament in Svet v skladu s členom 4 Uredbe o instrumentu za 
predpristopno pomoč (IPA), da se upoštevajo potrebe po odhodkih, ki izhajajo iz takega 
prehoda.
Komisija v predhodnem predlogu proračuna poskrbi za nomenklaturo, ki zagotavlja 
proračunskemu organu pooblastila za zunanje ukrepe.

5. IZJAVA KOMISIJE O DEMOKRATIČNI PRESOJI IN SKLADNOSTI ZUNANJIH UKREPOV

Komisija se zavezuje, da bo redno vzpostavljala dialog z Evropskim parlamentom o vsebini 
osnutkov državnih, regionalnih in tematskih strateških dokumentov ter da bo pri izvajanju teh 
strategij ustrezno upoštevala stališče Evropskega parlamenta.
Ta dialog bo vključeval razpravo o prehodu potencialnih kandidatk med kandidatke s 
predpristopnim statusom v obdobju trajanja  Medinstitucionalnega sporazuma.

6. IZJAVA O SPREMEMBI FINANČNE UREDBE

V okviru revizije Finančne uredbe se institucije zavezujejo, da bodo izboljšale izvrševanje 
proračuna ter povečale razpoznavnost in korist financiranja EU za državljane, ne da bi 
zanikale napredek, dosežen s preoblikovanjem Finančne uredbe v letu 2002. Prav tako si v 
zadnji fazi pogajanj o spremembi Finančne uredbe in njenih izvedbenih pravil čim bolj 
prizadevajo za pravo ravnovesje med zaščito finančnih interesov, načelom sorazmernosti 
upravnih stroškov in uporabniku prijaznimi postopki.
Revizija Finančne uredbe se izvede na podlagi spremenjenega predloga Komisije po 
spravnem postopku, določenem v Skupni izjavi Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije z 
dne 4. marca 1975, in sicer v duhu, ki je omogočil, da je bil dosežen sporazum v letu 2002. 
Prav tako si institucije prizadevajo za tesno in konstruktivno medinstitucionalno sodelovanje 
za hitro sprejetje izvedbenih pravil, da se poenostavijo postopki financiranja in hkrati zagotovi 
visoka raven zaščite finančnih interesov Skupnosti. 
Evropski parlament in Svet sta trdno odločena, da bosta pogajanja o Finančni uredbi končala 
tako, da bo ta lahko, če bo le mogoče, začela veljati 1. januarja 2007.

7. IZJAVA KOMISIJE O SPREMEMBI FINANČNE UREDBE

V okviru revizije Finančne uredbe se Komisija zavezuje:
– da bo Evropski parlament in Svet obvestila, če meni, da se je v predlogu zakonodajnega 

akta treba oddaljiti od določb Finančne uredbe, ter navedla natančne razloge za to;

– da bo zagotavljala redne ocene zakonodajnega učinka, in sicer ob ustreznem 

upoštevanju načel subsidiarnosti in sorazmernosti, pri pomembnih zakonodajnih 

predlogih in vseh bistvenih spremembah teh predlogov.

8. IZJAVA O NOVIH FINANČNIH INSTRUMENTIH

Evropski parlament in Svet pozivata Komisijo in Evropsko investicijsko banko (EIB), naj 
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vsaka v okviru svojih pristojnosti pripravita predloge:

– za povečanje zmogljivosti EIB za posojila in jamstva za raziskave in razvoj do 10 
milijard EUR v obdobju 2007-2013, pri čemer bi prispevek EIB znašal do 1 milijarde 
EUR iz rezerv za financiranje na osnovi delitve tveganja, v skladu s sklepi Evropskega 
sveta iz decembra 2005;

– za okrepitev instrumentov za vseevropska omrežja ter mala in srednje velika podjetja, 
da bodo posojila in jamstva znašala približno do 20 milijard EUR oziroma do 30 
milijard EUR, pri čemer bi prispevek EIB znašal do 0,5 milijarde EUR iz rezerv 
(vseevropska omrežja) oziroma do 1 milijarde EUR (konkurenčnost in inovacije).

9. IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA O PROSTOVOLJNI MODULACIJI

Evropski parlament je seznanjen s sklepi Evropskega sveta iz decembra 2005 o prostovoljni 
modulaciji iz vsote iz odhodkov, povezanih s trgom, in neposrednih plačil Skupne kmetijske 
politike v razvoj podeželja do največ 20 % ter o zmanjšanju za tržne odhodke. Pri oblikovanju 
podrobnih določb te modulacije v ustreznih pravnih aktih  bo Evropski parlament ocenil 
izvedljivost teh določb glede na načela EU, kot so pravila konkurence in druga pravila; 
Evropski parlament trenutno še ni izrazil svojega stališča o rezultatih tega postopka. Meni, da 
bi bilo koristno oceniti vprašanje sofinanciranja kmetijstva v okviru pregleda v letu 
2008/2009.

10. IZJAVA KOMISIJE O PROSTOVOLJNI MODULACIJI

Komisija je seznanjena s sklepi Evropskega sveta iz decembra 2005 (točka 62), v skladu s 
katerimi lahko države članice prenesejo dodatne vsote iz odhodkov, povezanih s trgom, in 
neposrednih plačil Skupne kmetijske politike v razvoj podeželja do največ 20 % zneskov, ki 
jih bodo dobile iz odhodkov, povezanih s trgom, in neposrednih plačil.
Pri oblikovanju podrobnih določb te modulacije v ustreznih pravnih aktih si Komisija 
prizadeva omogočiti prostovoljno modulacijo in hkrati narediti vse, kar lahko, za zagotovitev, 
da tak mehanizem čim natančneje izraža osnovna pravila, ki urejajo politiko razvoja 
podeželja.

11. IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA O OMREŽJU NATURA 2000

Evropski parlament izraža zaskrbljenost glede sklepov Evropskega sveta iz decembra 2005 v 
zvezi z zmanjšanjem odhodkov za razvoj podeželja Skupne kmetijske politike in posledicah 
tega na sofinanciranje Skupnosti za omrežje Natura 2000. Komisijo poziva, naj oceni 
posledice teh določb pred pripravo novih predlogov. Meni, da bi moralo imeti vključevanje 
omrežja Natura 2000 v strukturne sklade in Sklad za razvoj podeželja ustrezno prednost. Kot 
del zakonodajnega organa trenutno še ni izrazil svojega stališča o rezultatih tega postopka.

12. IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA O ZASEBNEM SOFINANCIRANJU
IN DDV ZA KOHEZIJO ZA RAST IN ZAPOSLOVANJE

Evropski parlament je seznanjen s sklepi Evropskega sveta iz decembra 2005 o prehodni 
uporabi pravila o samodejnem prenehanju prevzetih obveznosti „n+3“; Komisijo poziva, naj 
pri oblikovanju podrobnih določb za izvajanje tega pravila v ustreznih pravnih aktih zagotovi 
skupna pravila za zasebno sofinanciranje in DDV za kohezijo za rast in zaposlovanje.

13. IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA O FINANCIRANJU
OBMOČJA SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE

Evropski parlament meni, da mora Komisija ob predložitvi predhodnega predloga proračuna 
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skrbno oceniti načrtovane dejavnosti za območje svobode, varnosti in pravice ter da je treba o 
financiranju teh dejavnosti razpravljati v okviru postopkov iz Priloge II Medinstitucionalnega 
sporazuma.

_______________
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Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. decembra 2008 o osnutku spremembe 
Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom 
in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (2008/2320(ACI)) –
Poročilo Joja Leinena (Začasna izdaja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju1, 
še posebej točke 25 tega sporazuma,

– ob upoštevanju predloga Komisije o osnutku spremembe Medinstitucionalnega sporazuma z dne 
17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in 
dobrem finančnem poslovanju (KOM(2008)0834),

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun o osnutku spremembe Medinstitucionalnega 
sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o 
proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (A6-0504/2008),

– ob upoštevanju členov 120(1) in 43(1) svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0509/2008),

A. ker Odbor za proračun priporoča odobritev predlagane spremembe medinstitucionalnega 
sporazuma z dne 17. maja 2006,

B. ker predlagana sprememba ni v nikakršnem nasprotju s pogodbami in poslovnikom Parlamenta,

1. odobri spremembo Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju 
(2007-2013), priloženo temu sklepu.

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in s prilogo posreduje v vednost Svetu in Komisiji.

                                               
1 UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
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PRILOGA
Sprememba medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in 

Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

Evropski parlament, Svet Evropske unije in Komisija Evropskih skupnosti so se

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Najnovejši razvoj cen hrane in blaga je razlog za zaskrbljenost, še zlasti v zvezi s 
posledicami za države v razvoju. Komisija je predlagala uvedbo novega instrumenta za hiter 
odziv na strmo naraščajoče cene v državah v razvoju1 in obe veji proračunskega organa sta 
se na usklajevalnem sestanku 21. novembra 2008 dogovorili, da bosta del sredstev za 
financiranje tega instrumenta prispevali iz rezerve za nujno pomoč.

(2) Ker preostali znesek rezerve za nujno pomoč iz proračuna za leto 2008 ne zadošča za 
pokritje potreb instrumenta za hrano, je potrebno povečanje, da bo lahko rezerva za nujno 
pomoč prispevala k financiranju instrumenta za hrano.

(3) V teh izjemnih razmerah je potrebno, da se rezerva za nujno pomoč izključno in izjemoma 
za leto 2008 poveča na 479 218 milijonov EUR v tekočih cenah.

(4) Točko 25 Medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini in dobrem finančnem
poslovodenju je zato treba ustrezno spremeniti –

dogovorili o naslednjem:

V točki 25 se prvemu pododstavku doda naslednji stavek:

„Ta znesek se za leto 2008 izjemoma poveča na 479 218 milijonov EUR v tekočih cenah.“
V Bruslju,

Za Evropski parlament Za Svet Za Komisijo

Predsednik Predsednik Predsednik

                                               
1 KOM(2008) 0450 - 2008/0149 (COD).
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Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. decembra 2006 o institucionalnih vidikih 
zmožnosti Evropske unije za vključevanje novih držav članic (2006/2226(INI)) – Poročilo 
Alexandra Stubba

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 49 Pogodbe o Evropski uniji,

– ob upoštevanju sklepov predsedstva na zasedanjih Evropskega sveta junija 1993 v Kopenhagnu, 
decembra 1995 v Madridu, decembra 1997 v Luxembourgu, junija 2003 v Solunu ter decembra 
2004, junija 2005 in junija 2006 v Bruslju,

– ob upoštevanju Listine o temeljnih pravicah Evropske unije,

– ob upoštevanju Strateškega dokumenta Komisije o širitvi za leto 2005 (KOM(2005)0561),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. januarja 2005 o Pogodbi o ustavi za Evropo1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. septembra 2005 o začetku pristopnih pogajanj s 
Turčijo2,

– ob upoštevanju smernic za pogajanja s Turčijo in Hrvaško, ki jih je Svet sprejel dne 3. oktobra 
2005,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne19. januarja 2006 o obdobju za razmislek: potek, teme in 
okvir za ovrednotenje razprave o Evropski uniji3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. marca 2006 o strateškem dokumentu Komisije o 
širitvi za leto 20054,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. junija 2006 o naslednjih korakih v obdobju razmisleka 
in analize o prihodnosti Evrope5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 27. septembra 2006 o doseženem napredku Turčije na poti 
k pristopu6,

– ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0393/2006),

ker

                                               
1 UL C 247 E, 6.10.2005, str. 88
2 UL C 227 E, 21.9.2006, str. 163.
3 UL C 287, 24.11.2006, str. 306.
4 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0096.
5 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0263.
6 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0381.
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A. je Evropski svet dne 19. in 20. junija 2003 državam Zahodnega Balkana ponudil jasno evropsko 
perspektivo s članstvom v Uniji kot dokončnim ciljem (Solunska agenda),

B. je Evropski svet dne 16. in 17. junija 2005 ponovno potrdil svojo zavezanost k celovitemu 
izvajanju Solunske agende, dne 15. in 16. junija 2006 pa je ponovno potrdil svoj namen 
spoštovati obstoječe obveznosti do držav jugovzhodne Evrope (Turčije in Hrvaške, držav, s 
katerima potekajo pogajanja, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije in držav 
Zahodnega Balkana kot možnih kandidatk) v zvezi s širitvijo in poudaril, da je potrebno ob 
širitvi zagotoviti nemoteno politično, finančno in institucionalno delovanje Unije,

C. je Svet dne 3. oktobra 2005 uradno začel pristopna pogajanja s Turčijo in Hrvaško,

D. je Evropski svet dne 15. in 16. decembra 2005 Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji 
dodelil status države kandidatke (FYROM),

E. je izpolnjevanje kopenhagenskih meril osnova za pridružitev EU od leta 1993, kar bi morali 
upoštevati tudi pri prihodnjih širitvah,

F. ima v okviru kopenhagenskih meril pomembno vlogo tudi zmožnost Unije, da sprejme nove 
članice in obenem ohrani zagon evropskega združevanja,

G. je vprašanje nadaljnjih širitev Unije po vstopu Bolgarije in Romunije spodbudilo veliko razprav 
o institucionalni zmožnosti Unije za vključevanje novih držav članic,

H. ker je v svoji zgoraj navedeni resoluciji o strateškem dokumentu o širitvi za leto 2005 povabil 
Komisijo, da do konca leta 2006 predloži poročilo, ki določa načela, na katerih temelji 
absorpcijska zmogljivost Unije,

I. ker je Evropski svet dne 15. in 16. junija 2006 sklenil, da mora hitrost širitve upoštevati 
absorpcijsko zmogljivost Unije za sprejemanje novih članic in odločil, da bo decembra istega 
leta razpravljal o vseh vidikih nadaljnjih širitev, vključno z zmožnostjo Unije za sprejemanje 
novih članic, in ostalimi načini za izboljšanje kakovosti širitvenega procesa na osnovi 
dosedanjih pozitivnih izkušenj, na podlagi poročila o vseh pomembnih vidikih absorpcijske 
zmogljivosti Unije, ki ga mora Komisija predstaviti skupaj s svojim letnim poročilom o širitvi in 
predpristopnem procesu,

J. bi poročilo moralo tudi obravnavati vprašanje, kako državljani sedaj in v prihodnosti dojemajo 
širitev ter upoštevati, da je potrebno javnosti v Uniji primerno pojasniti širitveni proces,

K. je Evropski svet v Bruslju dne 16. in 17. decembra 2004 določil, da se pristopna pogajanja, ki se 
bodo šele začela s kandidatkami, katerih pristop bi lahko imel občutne finančne posledice, lahko 
zaključijo šele po vzpostavitvi finančnega okvira za obdobje od leta 2014 naprej, skupaj z 
morebitnimi finančnimi reformami, ki bi sledile,

L. je posledica pojma integracijske sposobnosti izziv prilagajanja EU, da bi lahko sprejela nove 
članice; ta izziv je trenutno nerešen, zlasti zaradi zavrnitve ustavne pogodbe v Franciji in na 
Nizozemskem, saj bi ta pogodba omogočila učinkovito in demokratično delovanje Evropske 
unije, pri čemer je še vedno treba poiskati rešitev za problem finančnih sredstev, 

M. poteka stalna razprava o tako imenovani "absorpcijski zmogljivosti" Unije v okviru prihodnjih 
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širitev,

N. je predsednik Komisije izjavil pred Evropskim parlamentom, da bi se pred kater okoli prihodnjo 
širitvijo moral sprejeti institucionalni dogovor, ter izrazil upanje, da se institucionalni dogovor, 
kot je določil Evropski svet dne 15. in 16. junija 2006, lahko doseže do konca leta 2008, kar bi 
Uniji omogočilo spoštovanje obveznosti do držav, s katerimi se pogaja, in tistih, katerim je 
ponudila možnost pristopa,

O. je institucionalni dogovor te vrste prva in najbolj potrebna stvar za ohranjanje zagona 
evropskega združevanja, kot so ugotovili voditelji držav in vlad leta 1993 na Evrpskem svetu v 
Kopenhagenu,

1. poudarja, da so širitve bile usmerjene v krepitev Unije, pospešitev njene gospodarske rasti, 
utrditev njene vloge v svetu in spodbujanje razvoja novih politik EU;

2. poudarja, da se je pojem "absorpcijske zmogljivosti" prvič uradno pojavil leta 1993, ko je 
kopenhagenski Evropski svet sklenil, da je poleg političnih in gospodarskih meril, ki jih morajo 
izpolnjevati države kandidatke za vstop v Unijo, "zmogljivost Unije za sprejemanje novih članic 
ob hkratnem ohranjanju zagona evropskega združevanja pomemben vidik, ki je v skupnem 
interesu Unije in držav kandidatk";

3. opozarja, da, čeprav se je z vsako širitvijo Unije spremenil tudi njen institucionalni, politični in 
finančni okvir, so bile takšne spremembe nezadostne za ohranitev učinkovitosti odločanja Unije;

4. meni, da izraz "absorpcijska zmogljivost" ni najbolj primeren za opis obravnavanega pojma, saj 
EU nikakor ne absorbira svojih članic, zato Parlament predlaga spremembo izraza v 
"integracijska sposobnost", ki bolje odraža naravo članstva v EU;

5. poudarja, da "integracijska sposobnost" ni novo merilo, ki se uporablja za države kandidatke, 
ampak pogoj za uspeh širitve in poglobitev procesa evropskega povezovanja; za izboljšanje 
"integracijske sposobnosti" je odgovorna Unija in ne države kandidatke;

6. meni, da pojem "integracijska sposobnost" pomeni, da bodo po širitvi

– evropske institucije sposobne primerno delovati ter učinkovito in demokratično sprejemati 
odločitve v skladu s svojimi posebnimi postopki,

–  finančna sredstva Unije zadostovala za ustrezno financiranje njenih dejavnosti,

– bo Unija lahko uspešno razvila svoje politike in uresničila svoje cilje, z namenom 
nadaljevati svoj politični projekt;

7. meni, da mora Unija zaradi zagotavljanja integracijske sposobnosti opredeliti obseg in vsebino 
reform, ki jih mora izvesti pred prihodnjimi širitvami; tovrstna ocena mora upoštevati ključne 
stopnje širitvenega procesa in možni učinek novih držav članic na zmogljivosti za odločanje ter 
institucionalne in finančne zmogljivosti Unije;

8. priznava, da se Unija trenutno sooča s težavami glede spoštovanja svojih obveznosti do držav 
jugovzhodne Evrope, ker je njena sedanja institucionalna, finančna in politična struktura 
neprimerna za prihodnje širitve in jo je potrebno izboljšati;
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Institucionalni vidiki integracijske sposobnosti

9. poudarja, da je pred katero koli prihodnjo širitvijo bistvenega pomena izvesti reformo Unije, ki 
ji bo omogočila učinkovitejše, preglednejše in bolj demokratično delovanje; ob upoštevanju 
slednjega bo v zvezi s prihodnjimi širitvami potrebno izvesti naslednje institucionalne reforme:

(a) sprejetje novega sistema glasovanja s kvalificirano večino, ki bo izboljšal sposobnost Sveta 
za sprejemanje odločitev;

(b) občutno povečanje obsega zadev, o katerih se glasuje s kvalificirano večino;

(c) občutno povečanje udeležbe Evropskega parlamenta, na enakopravni ravni s Svetom, pri 
sprejemanju odločitev na proračunskem in zakonodajnem področju;

(d) sprememba krožnega sistema predsedovanja Evropskemu svetu in Svetu;

(e) vzpostavitev funkcije ministra za zunanje zadeve;

(f) nadaljnje spremembe sestave Komisije, poleg tistih, ki so bile predvidene s Pogodbo iz 
Nice;

(g) krepitev vloge predsednika/predsednice Komisije in njegove/njene demokratične 
legitimnosti z izvolitvijo v Evropskem parlamentu;

(h) širitev pristojnosti Sodišča Evropskih skupnosti na vsa področja dejavnosti Unije, vključno z 
nadzorom spoštovanja temeljnih pravic;

(i) vzpostavitev mehanizmov za vključevanje nacionalnih parlamentov v nadzor dejavnosti 
Unije;

(j) okrepitev vidika prožnosti zaradi vse večje nezmožnosti ali zavestne odločitve držav članic, 
da ne nadaljujejo s sočasnim izvajanjem določenih politik;

(k) sprememba postopka za spreminjanje pogodb, da bi ga poenostavili, naredili učinkovitejšega 
ter okrepili njegov demokratični značaj in preglednost;

(l) ukinitev strukture "treh stebrov" in njena nadomestitev s celoto, ki je pravna oseba in ima 
enotno strukturo;

(m)sprejetja klavzule, ki državi članici omogoča izstop iz Evropske unije;

(n) jasna opredelitev temeljnih vrednot in ciljev Unije;

(o) jasna opredelitev pristojnosti Unije ter načel, ki so temelj njenega delovanja in sodelovanja z 
državami članicami;

(p) krepitev preglednosti postopkom sprejemanja odločitev v Evropski uniji, in sicer z javnim 
nadzorom dejavnosti Sveta, ko deluje kot veja zakonodajne oblasti;

(q) jasna opredelitev in poenostavitev instrumentov, s katerimi Unija izvršuje svoje pristojnosti;
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Poudarja, da ustavna pogodba že vsebuje vse te reforme, da bi njena veljavnost omogočila ustrezno 
delovanje razširjene Unije ter ji zagotovila učinkovito in demokratično sprejemanje odločitev;

Ostali pomembni vidiki integracijske sposobnosti

10. poudarja, da bodo (poleg nujnih institucionalnih reform) prihodnje širitve Unije zahtevale 
spremembo ostalih pomembnih vidikov njene strukture, kot na primer:

(a) sprejetje Listine o temeljnih pravicah Evropske unije in izboljšanje politik solidarnosti med 
državami članicami;

(b) revizija finančnega okvira, vključno s sistemom financiranja, zaradi prilagoditve novim 
potrebam razširjene Unije na osnovi celovitega in obsežnega pregleda finančnega okvira 
2007-2013, že načrtovanega za leto 2008/2009, na podlagi resolucije Parlamenta o političnih 
izzivih in proračunskih sredstvih razširjene Unije 2007-2013 z dne 8. junija 20051 in 
določbami Medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini in dobrem finančnem 
poslovodenju z dne 17. maja 20062;

(c) ponovna opredelitev več politik, od katerih so bile nekatere oblikovane pred 50 leti, s čimer 
bo lahko uresničila Lizbonsko strategijo, okrepila svojo zmožnost delovanja na 
mednarodnem prizorišču in se prilagodila novim izzivom, s katerimi se veliko večja in bolj 
raznolika Unija sooča v globaliziranem svetu; 

(d) krepitev evropske sosedske politike, ki si prizadeva zagotoviti primerne instrumente za 
vzpostavitev obojestransko koristnih odnosov s tistimi evropskimi državami, ki nimajo 
takojšnjih možnosti za pristop, ker ne izpolnjujejo pogojev za članstvo ali so se odločile, da 
se ne bodo pridružile;

11. poudarja, da morajo zgoraj navedene reforme spremljati prizadevanja za povečanje soglasja 
javnosti glede procesa širitve in opozarja, da so evropski politični voditelji odgovorni za to, da 
javnosti predstavijo cilje ter vzajemne koristi širitve in združevanja Evrope; podpira 
prizadevanja Komisije za uporabo številnih različnih poti za sporočanje svoje politike na 
področju širitve in naprotovanje očitnim napačnim predsodkom, kot je bilo navedeno v zgoraj 
navedenem strateškem dokumentu iz leta 2005 o širitvi;

12. vendar ponovno poudarja, da se vsaka odločitev EU o vključitvi nove države članice sprejema z 
dolgim postopkom, ki vključuje številna jamstva, namreč soglasno odločitev vseh držav članic o 
začetku in zaključku pristopnih pogajanj, odobritev Evropskega parlamenta in ratifikacijo vsake 
pristopne pogodbe s strani vseh držav članic;

13. poudarja, da podpis pristopne pogodbe s strani vlad držav članic v vsakem primeru pomeni, da 
se v celoti obvezujejo delovati v skladu s pogodbo, da se zagotovi uspešen zaključek postopka 
ratifikacije pogodbe v skladu z veljavnimi postopki v vsaki državi;

14. meni, da bi morala privolitev Evropskega parlamenta, ki je potrebna, da Svet v skladu s členom 
49 PEU odloči o pristopu novih držav članic, veljati tudi za sklep o začetku in zaključku 
pogajanj;

                                               
1 UL C 124 E, 25.5.2006, str. 373.
2 UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
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Zaključki

15. ponovno poudarja svojo zavezanost širitvenemu procesu kot zgodovinski priložnosti za 
zagotavljanje miru, varnosti, stabilnosti, demokracije in pravne države in tudi gospodarskega 
razvoja in blaginje v Evropi; ponovno potrjuje svoje prepričanje, da mora širitev potekati 
istočasno s poglobitvijo Unije, če želimo preprečiti, da bi bili cilji evropskega integracijskega 
procesa ogroženi;

16. poudarja, da mora Unija biti zmožna pravočasno prilagoditi svojo institucionalno, finančno in 
politično strukturo, da bi se izognili povzročanju nepričakovanih zamud pri pristopu držav 
kandidatk, ko bodo izpolnile vse pogoje za članstvo;

17. ponovno poudarja, da pogodba iz Nice ne zagotavlja ustrezne podlage za prihodnje širitve;

18. ponovno poudarja, da je odobril ustavne pogodbe, ki že ponuja rešitve za večino reform, ki jih 
EU potrebuje za izpolnjevanje obstoječih obveznosti v zvezi s širitvenim postopkom, in
predstavlja otipljiv izraz razmerja med poglabljanjem in širitvijo, ter opozarja, da poskusi 
delnega izvajanja nekaterih elementov ustavne pogodbe lahko ogrozijo skupno soglasje, na 
katerem temelji ta pogodba; 

19. je seznanjen s časovnim okvirom Evropskega sveta z dne 15. in 16. junija 2006 v zvezi z 
iskanjem rešitev za ustavno krizo najpozneje do druge polovice leta 2008;

20. ponovno poudarja svojo zavezo, da se čim prej doseže ustavni dogovor za Evropsko unijo in v 
vsakem primeru, preden bodo državljani Unije pozvani na evropske volitve leta 2009, da bi 
lahko Unija spoštovala svoje obveznosti do držav kandidatk in jih bila pripravljena sprejeti kot 
države članice;

°

°        °

21. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, parlamentom in 
vladam držav članic, parlamentom in vladam Turčije, Hrvaške, Nekdanje jugoslovanske 
republike Makedonije, Albanije, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, začasnim 
institucijam samouprave Kosova in misiji Združenih narodov na Kosovu.
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decembra 1993 o podrobni ureditvi uresničevanja aktivne in pasivne 
volilne pravice na volitvah v Evropski parlament za državljane Unije, ki 
prebivajo v državi članici, niso pa njeni državljani (2006/0277(CNS)) –
Poročilo Andrewa Duffa 240
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Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. marca 2006 o evropskih političnih strankah 
(2005/2224(INI)) – Poročilo Joja Leinena

Evropski parlament,

- ob upoštevanju člena 191 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in člena 12(2) Listine o 
temeljnih pravicah Evropske unije kot tudi člena 6(4) Pogodbe o Evropski uniji,

- ob upoštevanju člena I-46(4) Pogodbe o Ustavi za Evropo,

- ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 
2003 o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede 
njihovega financiranja1, zlasti člena 12 Uredbe (v nadaljevanju "Uredba"),

- ob upoštevanju poročila generalnega sekretariata predsedstvu z dne 21. septembra 2005 o 
financiranju strank na evropski ravni v skladu s členom 15 Sklepa predsedstva z dne 29. marca 
2004 o izvedbenih določilih k uredbi2,

- ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

- ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve ter mnenja Odbora za pravne zadeve 
(A6-0042/2006),

A. ker je nadaljnji razvoj demokratične Unije, ki je blizu državljanom, predpogoj za to, da bo 
javnost podprla naslednje korake na poti k evropski integraciji, in ker je zaradi tega treba dati 
visoko prioriteto uresničevanju evropske demokracije,

B. ker politične stranke, vključno z evropskimi političnimi strankami, predstavljajo ključni element 
v razvoju demokracije na evropski ravni,

C. ker imajo politične stranke pomembno vlogo pri spodbujanju demokratičnih vrednot, kot so 
svoboda, strpnost, solidarnost in enakost moških in žensk,

D. ker poglobljen razmislek o prihodnosti Evrope zahteva širok dialog z državljani in ker morajo 
politične stranke na evropski ravni pri tem igrati ključno vlogo,

E. ker v mnogih državah Unije politične stranke pri svojih nalogah političnega informiranja in 
oblikovanja političnega mnenja prejemajo javna sredstva,

F. ker so se politične družine združile v evropske politične stranke in ker so za svoje delo prejele 
sredstva Skupnosti,

G. ker javno financiranje evropskih strank na evropski ravni poteka na podlagi člena 191 Pogodbe,

                                               
1 UL L 297, 15.11.2003, str. 1.
2 Dokument PE 362.124/BUR/AN.2.
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H. ker evropskim političnim strankam ni dovoljeno ustvarjati rezerv s sredstvi iz neporabljene 
finančne pomoči ali z varčevanjem lastnih sredstev in ker se v primeru izkazanega pozitivnega 
finančnega stanja (dobička) v bilanci znesek presežka odšteje od končnega zneska finančne 
pomoči,

I.  ker je bil z Uredbo storjen prvi korak k pravnemu okviru za evropske politične stranke,

J. ker so politične stranke izrazile vrsto želja v zvezi s prihodnjim načinom financiranja strank na 
evropski ravni1,

K. ker je generalni sekretar Evropskega parlamenta predložil poročilo o izvajanju Uredbe,

L. ker namen javnega financiranje strank v skladu z Uredbo ni oteževati ali celo onemogočati 
evropskim političnim strankam, da bi ustvarjale rezerve iz lastnih sredstev (prispevkov, 
članarin, plačil za storitve), in ker jim je samo prepovedano, da bi s sredstvi finančne pomoči na 
koncu proračunskega leta ustvarjale presežek,

M. ker evropske politične stranke kot ostale pridobitne ali nepridobitne organizacije pri svojem 
dolgoročnem načrtovanju potrebujejo osnovno raven finančne varnosti, že zaradi tega, ker 
morajo spoštovati svoje dolgoročne obveznosti do zaposlenih, dobaviteljev in izvajalcev,

N. ker po sedanjih predpisih evropske politične stranke ne prejemajo finančnih jamstev za obdobja, 
ki so daljša od enega leta; ker se višina finančne pomoči, ki jo stranke prejemajo, določa vsako 
leto in je popolnoma odvisna od števila strank, ki zaprosijo za priznanje, in števila evropskih 
poslancev iz stranke; ker se višina finančne pomoči lahko bistveno spreminja iz leta v leto 
zaradi pojava novih političnih strank ali spremembe števila poslancev v posamezni stranki,

O. ker sta dve novi stranki nedavno vložili prošnje za priznanje in dodelitev finančne pomoči v 
Evropskem parlamentu, s čimer se je število evropskih političnih strank povečalo z osem na 
deset,

P. ker so zaradi obstoječih razmer stranke finančno zelo odvisne od Evropskega parlamenta, saj 
lahko financirajo svoje dolgoročne obveznosti le v primeru stalnega in zagotovljenega dotoka 
finančne pomoči iz Parlamenta,

Q. ker obstoječe razmere ne spodbujajo evropskih političnih strank k dobremu finančnemu 
upravljanju, saj ni pravih spodbud za izvajanje načel gospodarske učinkovitosti pri upravljanju z 
odhodki,

R. ker morajo evropske politične stranke predložiti letni proračun, ki je razdeljen v pet razredov, in 
ker takšno sestavo proračuna zahteva Evropski parlament,

S. ker člen I.3.3 v standardnem obrazcu sporazuma o donaciji med Evropskim parlamentom in 
evropsko politično stranko2 določa, da prenos sredstev med proračunskimi postavkami ne sme 
presegati 20 % zneska vsake postavke,

                                               
1 Skupno pismo gospa in gospodov Hoyer, Rasmussen, Martens, Francescato, Maes, Bertinotti, Kaminski, 

Bayrou in Ruttelli predsedniku Evropskega parlamenta z dne 1. junija 2005.
2 Priloga 2 k sklepu predsedstva Evropskega parlamenta z dne 29. marca 2004 - Pravilnik o izvajanju 

Uredbe (ES) št. 2004/2003 (UL C 155, 12.6.2004, str. 1).
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T. ker omejitev, ki velja za prenos sredstev med proračunskimi postavkami, evropskim političnim 
strankam onemogoča spreminjanje političnih prednostnih nalog v teku leta,

U. ker imajo lahko evropske politične stranke sedaj s statusom pravne osebe v državi, kjer imajo 
sedež, pravni status; ker so nekatere stranke izbrale pravno obliko belgijskega nepridobitnega 
združenja, druge pa pravno obliko mednarodnega nepridobitnega združenja,

V. ker se davčna obravnava evropskih političnih strank in evropskih institucij še vedno močno 
razlikuje,

W. ker Uredba Evropskemu parlamentu nalaga, da objavi poročilo o njenem izvajanju in v tem 
poročilu opozori na morebitne spremembe,

Politično ozadje

1. ugotavlja, da med velikim številom državljanov in evropskimi institucijami obstaja razkorak, 
kar je možno razložiti tudi s tem, da vse do sedaj še ni bilo ustrezne politične komunikacije ali 
informiranja o evropski politiki;

2. je prepričan, da morajo politične stranke na evropski ravni svojo vlogo krovnih organizacij 
nadgraditi in postati dejavne zagovornice možnosti evropske politike, trdno zakoreninjene na 
vseh ravneh družbe, ki delujejo za dejansko vključevanje državljank in državljanov ne samo 
preko evropskih volitev, temveč tudi na vseh drugih področjih evropskega političnega življenja;

3. meni, da politične stranke na evropski ravni predstavljajo ključni element pri oblikovanju in 
izražanju evropskega javnega mnenja, brez česar nadaljnji razvoj Unije ne bo mogel biti 
uspešen;

4. poudarja, da je treba s preseganjem predpisov glede financiranja političnih strank na evropski 
ravni priti do dejanskega statuta evropskih strank, ki bo določal njihove pravice in obveznosti 
ter jim dal možnost, da si pridobijo status pravne osebe, ki bo temeljil na pravu Skupnosti in 
imel učinek v državah članicah; poziva svoj Odbor za ustavne zadeve, naj pretehta vprašanje 
evropskega statuta za evropske politične stranke s pravnega in davčnega vidika in v ta namen 
pripravi posebne predloge;

5. poziva, naj se v statut vključijo določbe o posameznem članstvu v strankah na evropski ravni, o 
vodenju strank, imenovanju kandidatov in volitvah ter o ureditvi strankarskih kongresov in 
zborovanj ter podpori zanje;

Izkušnje in predlogi za izboljšavo

6. poziva Komisijo, naj pri reviziji Uredbe (ES) št. 2004/2003 preuči možnost uvedbe pravil za 
financiranje političnih strank na evropski ravni iz proračuna Skupnosti, ki ne temeljijo na 
konceptu finančnih podpor v smislu Naslova VI Dela I Finančne uredbe, glede na to, da 
omenjeni koncept ne upošteva posebnosti političnih strank;

7. ugotavlja, da so bile za razveljavitev Uredbi vložene tri tožbe, ki jih je Sodišče prve stopnje 11. 
julija 2005 zavrnilo kot nedopustne, pri čemer je bila proti eni od sodb vložena pritožba;

8. pozdravlja dejstvo, da je od začetka zakonodajnega obdobja po volitvah v Evropski parlament 
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junija 2004 osem povezav političnih strank iz držav članic osnovalo politične stranke na 
evropski ravni in da je teh osem povezav v skladu z določbami Uredbe lahko prejelo podporo;

9. ugotavlja, da se je dodeljevanje finančnih pomoči za proračunsko leto 2004 v višini 4 648 000 
EUR začelo 18. junija 2004 s pozivom k predložitvi predlogov in se zaključilo s sklepom 
predsedstva z dne 6. julija 2005 o dokončni določitvi finančnih pomoči v skladu s predpisi;

10. z zadovoljstvom ugotavlja, da politične stranke na evropski ravni pri zaposlovanju osebja v 
veliki meri upoštevajo načelo enakih možnosti za ženske in moške; spodbuja politične stranke, 
da zagotovijo boljšo zastopanost žensk in moških na seznamih in med izvoljenimi poslanci;

11. opozarja, da so bila v proračunu Evropske unije za leto 2005 za financiranje strank predvidena 
sredstva v višini 8 400 000 EUR, ki jih je predsedstvo po razdelitvenem ključu, predvidenem v 
Uredbi, ustrezno razdelilo osmim strankam, ki so vložile prošnje;

12 ugotavlja, da je bilo političnim strankam na evropski ravni za tehnično podporo, ki jim jo 
Evropski parlament v skladu z Uredbo zagotavlja proti plačilu, v letu 2004 za dvorane, tehnično 
osebje in zlasti za tolmačenje zaračunanih skupno 20 071 EUR;

13. meni, da so na podlagi dosedanjih praktičnih izkušenj ob upoštevanju proračunskih določil 
potrebne naslednje spremembe sistema financiranja:

a) V uredbi so določene zgolj osnovne značilnosti postopka za vlaganje prošenj. Za zmanjšanje 
nepotrebnih stroškov vlagateljev prošenj je treba uvesti dvostopenjski način, kjer bo najprej 
na prvi stopnji odločeno, ali stranka načeloma izpolnjuje pogoje za podporo, nato pa bo na 
drugi stopnji določena višina sredstev.

b) Frekvenca izplačil sredstev ni optimalno prilagojena načinu dela prejemnikov. Zato je treba 
stvar spremeniti tako, da se osemdeset odstotkov finančne pomoči izplača ob podpisu 
sporazuma o financiranju, preostanek pa po zaključku proračunskega leta na podlagi 
obračuna, ki ga vložijo prejemniki.

c) Da bi prejemnikom v okviru zavezujočih proračunskih načel, predpisanih s Finančno 
uredbo, zagotovili večjo mero gotovosti pri finančnem načrtovanju, bi se morala 
predsedstvo in Odbor za proračun pri pripravi predlogov za letni proračun na začetku 
zakonodajnega obdobja dogovoriti o večletnem finančnem načrtovanju, ob upoštevanju 
temeljnega zneska za stranko (15 % vseh proračunskih sredstev) in dodatnega zneska za 
poslanca Evropskega parlamenta iz stranke (85 % vseh proračunskih sredstev), ki tako 
predvideva tudi prilagodljivost v primeru ustanovitve novih strank.

d) Evropskim političnim strankam je treba omogočiti dolgoročnejše finančno načrtovanje. Zato 
morajo imeti možnost, da ustvarjajo rezerve iz lastnih sredstev, zlasti iz prostovoljnih 
prispevkov in članarin, ki presegajo predpisani delež samofinanciranja v višini 25 % 
njihovih odhodkov.

e) Sedanji postopek revizije Finančne uredbe ali predlog spremembe Uredbe bi morala stremeti 
k uvedbi omejene izjeme, ki bi omogočila porabo 25 % sredstev, dodeljenih za proračunsko 
leto, še v prvi četrtini naslednjega leta.

f) Toga razdelitev finančnih sredstev med pet kategorij in omejen prenos sredstev med njimi 



PE423.766 222/353 DV\779820SL.doc

SL

ne zadošča potrebam evropskih strank, zato bi se moral dogovor o financiranju spremeniti 
tako, da bi bilo med dvema kategorijama možno prenesti večji delež sredstev, pod pogojem, 
da bi ostala upravna obremenitev v tem postopku minimalna.

g) Hkrati bi morala obstajati tudi možnost, da bi bil letni delovni načrt, ki so ga predložile 
stranke, prožen do takšne mere, da bi se stranke lahko primerno odzvale na nepredvidene 
dogodke pri svojem političnem delu.

h) V interesu učinkovitega upravljanja s financiranjem bi moral biti rok strankam za 
predložitev končnih poročil prestavljen na 15. maj naslednje leto.

i) Za dosego cilja okrepitve evropskih političnih strank kot elementov evropske demokracije in 
hkrati zaradi naraščanja pritiskov na njihovo politično delo zaradi širitve (stroški prevajanja, 
potni stroški itd.) se zdi zaželeno primerno povečanje finančne podpore političnim strankam;

14. meni, da bi bilo treba v obdobju razmisleka o prihodnosti Evropske unije razpravljati tudi o 
naslednjih vprašanjih:

a) Na kakšen način podpreti evropske politične ustanove, da bodo evropskim političnim 
strankam pomagale pri delu na področjih političnega informiranja in izobraževanja? 
Parlament poziva Komisijo, naj poda predloge v zvezi s tem.

b) Na kakšen način oblikovati evropske liste evropskih strank za evropske volitve, da bodo 
pospeševale oblikovanje evropske politične javnosti?

c) Kakšno vlogo lahko evropske politične stranke igrajo pri referendumih o evropskih temah, 
pri volitvah v Evropski parlament in pri izvolitvi predsednika Komisije?

d) Kako bi bilo mogoče spodbuditi in okrepiti vlogo evropskih političnih mladinskih 
organizacij in gibanj, ki so ključne za gojenje evropske zavesti in oblikovanje evropske 
identitete pri mlajših generacijah? Parlament predlaga ustanovitev notranje delovne skupine 
s predstavniki zadevnih odborov, evropskih političnih strank in strankarskih političnih 
mladinskih organizacij, ki bi predsedstvu v roku enega leta predstavila poročilo o vlogi 
strankarskih političnih mladinskih organizacij in o najboljši podpori zanje v sedanjosti in v 
prihodnje;

o

o o

15. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o predlogu Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2004/2003 o predpisih, ki 
urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja 
(2007/0130(COD)) – Poročilo Joja Leinena

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0364),

– ob upoštevanju členov 251(2) in 191 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu 
podala predlog (C6-0202/2007),

– ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve ter mnenj Odbora za proračun in Odbora za 
proračunski nadzor (A6-0412/2007),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva svoje predsedstvo, naj preveri, kdaj se lahko politični stranki na evropski ravni odobri 
prehodno obdobje treh mesecev za obnovitev števila njenih članov, če je med proračunskim 
letom to število upadlo in je nižje od minimalnih zahtev iz uredbe, kakor je bila spremenjena;

3. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno 
spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.
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PRILOGA

UREDBA (ES) ŠT° 1524/2007 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 18. decembra 2007 o spremembi Uredbe(ES) št. 2004/2003 o predpisih,ki urejajo delovanje političnih 
strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 191 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe1,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 12 Uredbe (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta2 določa, da Evropski 
parlament objavi poročilo o uporabi navedene Uredbe, vključno z – kjer je to primerno –
morebitnimi spremembami sistema financiranja.

(2) V resoluciji z dne 23. marca 2006 o evropskih političnih strankah3 je Evropski parlament 
menil, da bi bilo treba Uredbo (ES) št. 2004/2003, ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih 
odkar je začela veljati v letu 2004, v številnih točkah izboljšati, vse s pomembnim ciljem, da 
se izboljša finančno stanje teh političnih strank in ustanov, ki so z njimi povezane.

(3) Treba bi bilo oblikovati določbe o zagotovitvi finančne podpore političnim ustanovam na 
evropski ravni, saj lahko politične ustanove na evropski ravni, povezane s političnimi 
strankami na evropski ravni, s svojimi dejavnostmi podpirajo in pomagajo doseči cilje 
političnih strank na evropski ravni, zlasti s sodelovanjem v razpravi o vprašanjih evropske 
javne politike in procesu evropske integracije, tudi tako, da delujejo kot pobudniki novih 
idej, analiz in političnih možnosti. Ta finančna podpora bi morala biti zagotovljena v 
oddelku z naslovom "Parlament" splošnega proračuna Evropske unije, kakor velja tudi za 
politične stranke na evropski ravni.

(4) Pomemben cilj ostaja zagotoviti kar najširše sodelovanje državljanov v demokratičnem 
življenju Evropske unije. V tem okviru lahko mladinske politične organizacije igrajo 
posebno vlogo pri vzbujanju zanimanja in znanja o političnem sistemu Evropske unije med 
mladimi, s čimer bi aktivno spodbujali njihovo sodelovanje v demokratičnih dejavnostih na 
evropski ravni.

(5) Za izboljšanje razmer za financiranje političnih strank na evropski ravni in za njihovo 
spodbujanje z zagotavljanjem ustreznega dolgoročnega finančnega načrtovanja bi bilo treba 

                                               
1 Mnenje Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep 

Sveta z dne 17. decembra 2007.
2 UL L 297, 15.11.2003, str. 1.
3 UL C 292 E, 1.12.2006, str. 127.
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prilagoditi zahtevo o minimalnem sofinanciranju. Za politične ustanove na evropski ravni bi 
bilo treba zahtevati enak delež sredstev na podlagi sofinanciranja.

(6) Z namenom nadaljnjega pospeševanja in spodbujanja evropskega značaja volitev v Evropski 
parlament bi bilo treba jasno določiti, da se proračunska sredstva, pridobljena iz splošnega 
proračuna Evropske unije, lahko uporabijo tudi za financiranje kampanj političnih strank na 
evropski ravni v okviru volitev v Evropski parlament, če to ne pomeni neposrednega ali 
posrednega financiranja nacionalnih političnih strank ali kandidatov. Politične stranke na 
evropski ravni so na volitvah v Evropski parlament dejavne predvsem zato, da poudarijo 
evropski značaj teh volitev. V skladu s členom 8 Akta o volitvah članov Evropskega 
parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, ki je priložen Sklepu Sveta 76/787/ESPJ, 
EGS, Euratom1, vsaka država članica ureja financiranje in omejevanje stroškov volitev v 
Evropski parlament s svojimi nacionalnimi predpisi. Nacionalno pravo velja tudi za stroške 
nacionalnih volitev in referendumov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe k Uredbi (ES) št. 2004/2003

Uredba (ES) št. 2004/2003 se spremeni:
1) v členu 2 se dodata naslednji točki:

"4) "politična ustanova na evropski ravni" pomeni subjekt ali mrežo subjektov s 

statusom pravne osebe v državi članici, ki je povezan s politično stranko na evropski 

ravni in ki s svojimi dejavnostmi v okviru ciljev in temeljnih vrednot, ki jih zasleduje 

Evropska unija, podpira in dopolnjuje cilje politične stranke na evropski ravni z 

izvajanjem zlasti naslednjih nalog:

– opazovanjem, analiziranjem in sodelovanjem v razpravi o vprašanjih evropske 

javne politike in procesu evropske integracije,

– razvojem dejavnosti v zvezi z vprašanji evropske javne politike, na primer z 

organiziranjem in podporo seminarjev, izobraževanj, konferenc in študij o teh 

vprašanjih med ustreznimi interesnimi skupinami, vključno z mladinskimi 

organizacijami in drugimi predstavniki civilne družbe,

– razvojem sodelovanja s subjekti enake vrste, da se spodbuja demokracija,

– delovanjem kot okvir za nacionalne politične ustanove, akademike in druge 

ustrezne akterje za skupno udejstvovanje na evropski ravni;
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5) "financiranje iz splošnega proračuna Evropske unije" pomeni donacijo v smislu člena 

108(1) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 [*****] (v nadaljevanju "Finančna 

uredba").

__________
* Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki 

se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1). 
Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1525/2007 (UL L 343, 
27.12.2007, str. 9).";

2) v členu 3 edini odstavek postane odstavek 1 in se dodata naslednja odstavka:

"2. Politična ustanova na evropski ravni izpolnjuje naslednje pogoje:

a) povezana mora biti z eno od političnih strank na evropski ravni, priznano v 

skladu z odstavkom 1, kar je potrjeno s strani te stranke;

b) v državi članici, v kateri ima sedež, mora imeti pravno osebnost. Ta je ločena 

od pravne osebnosti politične stranke na evropski ravni, s katero je ustanova 

povezana;

c) zlasti v svojem programu in dejavnostih se mora ravnati po načelih, na katerih 

temelji Evropska unija, in sicer po načelih svobode, demokracije, spoštovanja 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter vladavine prava;

d) ne podpira dobičkonosnih ciljev;

e) njen organ odločanja ima geografsko uravnoteženo sestavo.

3) V okviru te uredbe se vsaka politična stranka in ustanova na evropski ravni sama 

odloči o oblikah medsebojne povezanosti v skladu z nacionalnim pravom, vključno z 

ustrezno stopnjo ločevanja med vsakdanjim upravljanjem ter strukturami odločanja 

političnih ustanov na evropski ravni na eni strani in politično stranko na evropski 

ravni, s katero je ustanova povezana, na drugi strani.";

3) člen 4 se spremeni:

a) točka (a) odstavka 2 se nadomesti z:

"a) dokumenti, ki dokazujejo, da prosilec izpolnjuje pogoje iz členov 2 in 3 ;";

                                                                                                                                                           
1 UL L 278, 8.10.1976, str. 1. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2002/772/ES, Euratom (UL L 

283, 21.10.2002, str. 1).
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b) dodajo se naslednji odstavki:

"4. Politična ustanova na evropski ravni lahko zaprosi za financiranje iz splošnega 

proračuna Evropske unije le prek politične stranke na evropski ravni, s katero 

je povezana.

5. Financiranje politične ustanove na evropski ravni se odobri na podlagi njene 

povezanosti s politično stranko na evropski ravni, ob upoštevanju člena 10(1). 

Za tako dodeljena sredstva se uporabljata člena 9 in 9a.

6. Sredstva, dodeljena politični ustanovi na evropski ravni, se uporabijo zgolj za 

namene financiranja njenih dejavnosti v skladu s členom 2(4). V nobenem 

primeru se ne smejo uporabljati za financiranje volilnih kampanj ali 

referendumov.

7. Odstavka 1 in 3 se smiselno uporabljata za politične ustanove na evropski ravni 

pri ocenjevanju zahtevkov za financiranje iz splošnega proračuna Evropske 

unije.";

4) v členu 5 se dodajo naslednji odstavki:

"4. Odstavek 2 se smiselno uporablja za politične ustanove na evropski ravni.

5. Če politična stranka na evropski ravni, s katero je povezana politična ustanova na 

evropski ravni, izgubi svoj status, se zadevno politično organizacijo na evropski 

ravni izključi iz financiranja po tej uredbi.

6. Če Evropski parlament ugotovi, da kateri od pogojev iz člena 3(2)(c) ni več 

izpolnjen, se zadevno politično ustanovo na evropski ravni izključi iz financiranja po 

tej uredbi.";

5) členi 6, 7 in 8 se nadomestijo z:

"Člen 6

Obveznosti glede financiranja

1. Politična stranka na evropski ravni in politična ustanova na evropski ravni:

a) letno objavita svoje prihodke in odhodke ter izkaz stanja sredstev in 

obveznosti;
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b) prijavita svoje vire financiranja s seznamom donatorjev in donacij, prejetih od 

vsakega donatorja, razen donacij pod 500 EUR na leto in na donatorja.

2. Politična stranka na evropski ravni in politična ustanova na evropski ravni ne smeta 

sprejeti:

a) anonimnih donacij;

b) donacij iz proračunov političnih skupin v Evropskem parlamentu;

c) donacij od podjetij, v katerih lahko javni organi posredno ali neposredno 

izvršujejo prevladujoč vpliv na podlagi lastništva, finančne udeležbe ali 

predpisov, ki jih urejajo;

d) donacij prek 12000 EUR na leto na donatorja od katere koli pravne ali fizične 

osebe, razen podjetij iz točke (c), in brez poseganja v odstavka 3 in 4;

e) donacij katerega koli javnega organa iz tretje države, vključno s podjetji, v 

katerih lahko javni organi posredno ali neposredno izvršujejo prevladujoč vpliv 

na podlagi lastništva, finančne udeležbe ali predpisov, ki jih urejajo.

3. Politične stranke na evropski ravni lahko sprejemajo prispevke nacionalnih političnih 

strank, ki so članice politične stranke na evropski ravni, ali od fizične osebe, ki je 

član politične stranke na evropski ravni. Politične stranke na evropski ravni lahko 

sprejemajo prispevke nacionalnih političnih strank ali fizičnih oseb, ki ne smejo 

preseči 40 % letnega proračuna te stranke na evropski ravni.

4. Politične ustanove na evropski ravni lahko sprejemajo prispevke nacionalnih 

političnih ustanov, ki so članice politične ustanove na evropski ravni, ter političnih 

strank na evropski ravni. Ti prispevki ne smejo preseči 40 % letnega proračuna te 

politične ustanove na evropski ravni in ne smejo izhajati iz sredstev, ki so bila 

politični stranki na evropski ravni v skladu s to uredbo dodeljena iz splošnega 

proračuna Evropske unije.

Dokazno breme nosi zadevna politična stranka na evropski ravni.

Člen 7

Prepoved financiranja
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1. Financiranje političnih strank na evropski ravni iz splošnega proračuna Evropske 

unije ali iz katerega koli drugega vira se ne sme uporabljati za neposredno ali 

posredno financiranje drugih političnih strank, zlasti nacionalnih strank ali 

kandidatov. Te nacionalne politične stranke in kandidate še naprej ureja nacionalna 

zakonodaja.

2. Financiranje političnih ustanov na evropski ravni iz splošnega proračuna Evropske 

unije ali katerega koli drugega vira se ne sme uporabiti za neposredno ali posredno 

financiranje političnih strank ali kandidatov bodisi na evropski bodisi na nacionalni 

ravni ali ustanov na nacionalni ravni.

Člen 8

Vrste odhodkov

Brez poseganja v financiranje političnih ustanov se sredstva, prejeta iz splošnega proračuna 

Evropske unije v skladu s to uredbo, lahko uporabijo samo za odhodke, ki so neposredno 

povezani s cilji, navedenimi v političnem programu iz člena 4(2)(b).

Ti odhodki zajemajo administrativne odhodke in odhodke za tehnično pomoč, sestanke, 

raziskave, čezmejne dejavnosti, študije, informiranje in objave.

Odhodki političnih strank na evropski ravni lahko zajemajo tudi financiranje 

kampanj, ki jih politične stranke na evropski ravni izvajajo v okviru volitev v 

Evropski parlament, na katerih sodelujejo, kakor je to zahtevano v členu 3(1)(d). V 

skladu s členom 7 se s temi proračunskimi sredstvi ne sme neposredno ali posredno 

financirati nacionalnih političnih strank ali kandidatov.

Ti odhodki se ne uporabljajo za financiranje referendumskih kampanj.

V skladu s členom 8 Akta o volitvah članov Evropskega parlamenta s splošnimi 

neposrednimi volitvami pa vsaka država članica ureja financiranje in omejevanje 

stroškov za vse stranke in kandidate na volitvah v Evropski parlament s svojimi 

nacionalnimi predpisi.";
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6) v členu 9 se odstavki 1, 2 in 3 nadomestijo z:

"1. Proračunska sredstva za financiranje političnih strank na evropski ravni in političnih 

ustanov na evropski ravni se določijo po letnem proračunskem postopku in se 

izvajajo v skladu s Finančno uredbo in njenimi izvedbenimi določbami.

Izvedbene postopke te uredbe določi odredbodajalec.

2. Vrednotenje premičnin in nepremičnin ter njihova amortizacija se izvedeta v skladu z 

določbami, ki veljajo za institucije, kakor je določeno v členu 133 Finančne uredbe.

3. Nadzor nad finančnimi sredstvi, odobrenimi s to uredbo, se izvaja v skladu s 

Finančno uredbo in njenimi izvedbenimi določbami.

Nadzor se izvaja tudi na podlagi letnega poročila, ki ga izda zunanji neodvisni 

revizor. To poročilo se v šestih mesecih po koncu zadevnega proračunskega leta 

pošlje Evropskemu parlamentu.";

7) vstavi se naslednji člen:

"Člen 9a

Preglednost

Evropski parlament na svoji spletni strani, v rubriki, ustvarjeni v ta namen, skupaj objavi 

naslednje dokumente:

– letno poročilo s tabelo zneskov, izplačanih posamezni politični stranki in posamezni 

politični ustanovi na evropski ravni, za vsako proračunsko leto, za katero so bile 

izplačane donacije,

– poročilo Evropskega parlamenta o izvajanju te uredbe in financiranih dejavnostih, 

kakor je navedeno v členu 12,

– določbe za izvajanje te uredbe.";

8) v členu 10 se odstavek 2 nadomesti z:

"2. Sredstva iz splošnega proračuna Evropske unije ne smejo presegati 85 % tistih 

stroškov politične stranke ali politične ustanove na evropski ravni, ki so upravičeni 

do financiranja. Dokazno breme nosi zadevna politična stranka na evropski ravni.";
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9) člen 12 se nadomesti z:

"Člen 12

Ovrednotenje

Evropski parlament do 15. februarja 2011 objavi poročilo o uporabi te uredbe in o 

financiranih dejavnostih. Poročilo mora navesti, kjer je primerno, spremembe, ki jih je 

treba uvesti v sistem financiranja.".

Člen 2

Prehodne določbe

Določbe te uredbe se uporabljajo za donacije, dodeljene evropskim političnim strankam od 
proračunskega leta 2008 naprej.

Za proračunsko leto 2008 se prošnje za financiranje političnih ustanov na evropski ravni v skladu s 
členom 4(4) Uredbe (ES) št. 2004/2003 nanašajo izključno na upravičene stroške, nastale po 1. 
septembru 2008.

Politične stranke na evropski ravni, ki so ustrezno oddale prošnje za donacije za leto 2008, 
lahko do 28. marca 2008 predložijo dodatno prošnjo za financiranje na podlagi sprememb, 
uvedenih s to uredbo, in, kjer je to primerno, prošnjo za donacije za politično ustanovo na 
evropski ravni, ki je povezana s to politično stranko. Evropski parlament sprejme ustrezne 
izvedbene ukrepe.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju

Za evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik
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Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2007 o osnutku Uredbe 
Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za 
splošni proračun Evropskih skupnosti (2007/0820(CNS)) – Poročilo Joja Leinena

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka uredbe Sveta (14320/2007),

– ob upoštevanju predloga Komisije (KOM(2007)0364),

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni 
uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti1,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 
2003 o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni in pravila glede 
njihovega financiranja2,

– ob upoštevanju člena 279 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom 
(C6-0411/2007),

– ob upoštevanju členov 51 in 43(1) svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve in pisma Odbora za proračun (A6-
0465/2007),

1. odobri osnutek uredbe Sveta;

2. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament 
odobril;

3. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava besedilo bistveno 
spremeniti;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

                                               
1 UL L 248, 16.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 

(UL L 390, 30.12.2006, str. 1).
2 UL L 297, 15.11.2003, str. 1.
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Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. oktobra 2007 o sestavi Evropskega parlamenta 
(2007/2169(INI)) – Poročilo Alaina Lamassoura in Adriana Severina

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. julija 2007 o sklicu medvladne konference: mnenje 
Evropskega parlamenta (člen 48 Pogodbe EU)1,

– ob upoštevanju člena I-20(2) Pogodbe o ustavi za Evropo z dne 29. oktobra 2004 in Protokola 
št. 34 k tej pogodbi2,

– ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta v Bruslju 21. in 22. junija 20073,

– ob upoštevanju člena 1, točke 15 osnutka pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in 
Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti (reformna pogodba)4,

– ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0351/2007),

A. ker je Evropski svet 21. in 22. junija 2007 pozval Evropski parlament, naj do oktobra 2007 
predstavi osnutek pobude za sklep o bodoči sestavi Evropskega parlamenta, kot je predvideno v 
protokolu 34, sprejetem na medvladni konferenci leta 2004,

B. ker je razdelitev mest za zakonodajno obdobje 2009–2014 sedaj določena v členu 9(2) akta z 
dne 25. aprila 2005 o pogojih za pristop Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji ter v 
prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija, 

C. ker je v osnutku reformne pogodbe predlagana sprememba Pogodbe o Evropski uniji (nov člen 
[9A]) z namenom oblikovanja postopka za določitev sestave Evropskega parlamenta, ki 
predvideva skupaj največ 750 sedežev, to je največ 96 in najmanj 6 za vsako državo članico, in 
ker je z osnutkom reformne pogodbe predlagano tudi načelo "padajoče sorazmernosti",

D. ker načelo padajoče sorazmernosti ni opredeljeno v pogodbi in mora zato biti jasno in 
nepristransko določeno, tako da bo lahko služilo kot vodilo za vse ponovne dodelitve sedežev v 
Evropskem parlamentu,

E. ker bo načelo padajoče sorazmernosti, določeno v primarni zakonodaji in kot opredeljeno v tej 
resoluciji, služilo kot parameter za ocenjevanje skladnosti sklepa, ki ga bodo pristojne 
institucije sprejele za določitev sestave Evropskega parlamenta, z veljavnimi pravili, 

F. ker bo Sodišče Evropskih skupnosti lahko celo kaznovalo vsako kršitev navedenega načela, 

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0328.
2 UL C 310, 16.12.2004, str. 1.
3 11177/1/07 REV 1. 
4 CIG 1/1/07 z dne 5. oktobra 2007.
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G. ker je v danih okoliščinah pomembno, da se nobeni državi članici ne vsili dodatnega 
zmanjšanja števila sedežev po tistem, do katerega je prišlo zaradi zadnje širitve,

H. ker v tej fazi ni primerno, da se upošteva vpliv prihodnjih širitev, saj teh ne moremo predvideti 
vnaprej, njihove posledice pa bodo lahko ustrezno upoštevane v pristopnih aktih, z morebitno 
začasno prekoračitvijo števila 750, kot se je to zgodilo v primeru zadnje širitve,

I. ker mora biti jasen, razumljiv in pregleden sistem uporaben tudi, če se bo število prebivalcev v 
državah članicah spremenilo, ne da bi za to bila potrebna nova vsebinska pogajanja,

J. ker je pravičen, razumljiv in trajen sistem razdelitve sedežev v Evropskem parlamentu potreben 
za okrepitev demokratične legitimnosti zastopanja državljanov in ker je tak sistem osnovni 
pogoj za to, da lahko Evropski parlament opravlja svojo vlogo ter sodeluje v procesu 
oblikovanja mnenj in sprejemanja evropske zakonodaje,

K. ker se zaradi sedanjega števila sedežev v Evropskem parlamentu zdi primerno, pa tudi 
upravičeno, da bo novo število sedežev za Parlament, ki bo izvoljen leta 2009, zaznamovalo 
prehod v stanje, ki bo rezultat stabilnejšega, na padajoči sorazmernosti temelječega sistema,

1. se strinja z Evropskim svetom, da je treba že sedaj doseči politični sporazum, ki bo omogočal 
prilagoditev sestave Evropskega parlamenta v skladu s besedilom in duhom nove pogodbe, ter 
da je treba temu sporazumu nadeti formalno obliko takoj po začetku veljavnosti nove pogodbe, 
še pravočasno pred volitvami v Evropski parlament leta 2009;

2. meni, da bo določitev nove sestave Evropskega parlamenta, ki bo bližje demografski realnosti 
in v kateri se bo boljše odražalo evropsko državljanstvo, okrepila demokratično legitimnost 
Evropskega parlamenta v trenutku, ko bo moral izvrševati večje pristojnosti, ki mu jih bo 
poverila nova pogodba;

3. ugotavlja, da bo morala sestava Evropskega parlamenta, kot jo predvideva akt o pristopu 
Bolgarije in Romunije, biti v vsakem primeru spremenjena takoj, ko bo začela veljati reformna 
pogodba;

4. ugotavlja, da člen [9A] Pogodbe o Evropski uniji, kot ga povzema osnutek reformne pogodbe, 
kot zgornjo mejo določa 750 poslancev, to je največ 96 za državo članico z največjim številom 
prebivalstva in najmanj 6 za državo z najmanjšim številom prebivalstva, in da opredeljuje 
načelo zastopanosti evropskih državljanov po padajoči sorazmernosti, ne da bi ta termin 
natančneje razložil;

5. ugotavlja, da okvir, predpisan s zgoraj omenjenim členom [9A], omogoča združitev načela 
učinkovitosti (z določitvijo najvišjega števila poslancev na ravni, ki je še združljiva z vlogo 
zakonodajne skupščine), načela pluralnosti (vsaki državi članici je omogočeno, da so 
predstavljene glavne politične usmeritve, predvsem večina in opozicija) in načela solidarnosti 
(države z večjim številom prebivalstva privolijo v manjše število svojih predstavnikov v korist 
držav z manjšim številom prebivalstva);

6. meni, da načelo padajoče sorazmernosti pomeni, da se mora razmerje med prebivalstvom in 
številom sedežev vsake države članice prilagoditi dejanskemu številu njenih prebivalcev, tako 
da vsak poslanec države članice z večjim številom prebivalstva predstavlja več državljanov kot 
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poslanec države z manj prebivalci in obratno, ampak tudi da nobena država članica z manj 
prebivalci nima več sedežev kot država z več prebivalci;

7. poudarja, da se je v tem trenutku zaradi dejstva, da pojem državljanstva med državami 
članicami ni dovolj usklajen, pri številu prebivalstva posamezne države članice treba zanašati 
na številke Statističnega urada Evropske unije (Eurostat), katere uporabi tudi Svet Evropske 
unije vsakič, ko mora za sprejemanje odločitev s kvalificirano večino preverjati delež celotnega 
prebivalstva Unije;

8. meni, da je pomembno, da se v tem trenutku evropskega integracijskega procesa za nobeno 
državo članico ne predlaga zmanjšanja števila sedežev, ki jih je državam članicam določila 
pogodba o pristopu Bolgarije in Romunije, z izjemo zmanjšanja števila sedežev za Nemčijo, 
državo članico z največ prebivalci, z 99 na 96, kot je predvideno v mandatu za reformno 
pogodbo;

9. hkrati pa meni, da v sedanjih pogojih ne bi smeli že vnaprej zmanjšati števila sedežev v 
Evropskem parlamentu in s tem predstavnikov evropskih državljanov v EU z namenom, da bi se 
pripravili na prihodnje širitve, katerih datuma sploh še ni mogoče predvideti;

10. zato predlaga, da se sedeže v prihodnjem Evropskem parlamentu razdeli med 750 poslancev, ter 
meni, da bi se za prihodnje pristope lahko omogočila začasna prekoračitev te meje do konca 
zakonodajnega obdobja, ki bo tedaj v teku, kot se je to zgodilo v primeru Bolgarije in Romunije, 
čemur bi sledil splošni pregled razdelitve sedežev za volitve v Evropski parlament po širitvi;

11. opozarja, da bi Sodišče Evropskih skupnosti v bodoče lahko kaznovalo nespoštovanje načela 
padajoče sorazmernosti, kot je opredeljeno v tej resoluciji, ko bo akt o določitvi sestave 
Evropskega parlamenta postal instrument sekundarne zakonodaje, ki mora spoštovati omejitve 
in načela, določena v pogodbi;

12. poziva, da medvladna konferenca osnutek sklepa Evropskega sveta o sestavi Evropskega 
parlamenta iz Priloge 1 k tej resoluciji vključi v izjavo k členu [9A](2) Pogodbe o Evropski 
uniji, kot ga povzema osnutek reformne pogodbe, z določilom, da se njeno formalno sprejetje v 
skladu s postopkom iz prej omenjenega člena [9A](2) izvede takoj po začetku veljavnosti
reformne pogodbe; se glede svojega dela obvezuje, da bo ukrepal takoj po začetku veljavnosti 
reformne pogodbe; poziva Evropski svet, da takoj po začetku veljavnosti reformne pogodbe in v 
skladu z njenimi določbami sprejme omenjeno izjavo, da bodo države članice lahko pravočasno 
sprejele potrebne nacionalne določbe za organizacijo volitev v Evropski parlament za 
zakonodajno obdobje 2009–2014;

13. poziva k temu, da se ponovni pregled iz člena 3 prej navedenega osnutka sklepa Evropskega 
sveta vzame kot priložnost za proučitev tehnične in politične možnosti, da se namesto števila 
prebivalcev, kot ga letno ugotovi Eurostat, upošteva število evropskih državljanov; v ta namen 
svoje predstavnike na medvladni konferenci poziva, naj konferenci predložijo osnutek izjave v 
zvezi s členom 2 osnutka protokola št. 10 o prehodnih določbah (Naslov I - Določbe o 
Evropskem parlamentu), kot je navedeno v Prilogi 2 k tej resoluciji, in poziva konferenco, naj to 
izjavo priloži k svoji sklepni listini;

14. opozarja na politično povezavo med predlagano novo razdelitvijo sedežev v skladu z načelom 
padajoče sorazmernosti ter skupnim paketom reform za institucije Unije, zlasti načelom "dvojne 
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večine" pri opredelitvi večine v Svetu (člen [9C](4) Pogodbe o Evropski uniji, kot je vključen v 
osnutek reformne pogodbe), in sestave Komisije (člen [9D](5) prej navedene pogodbe), ter 
poudarja, da mora paket na eni strani biti skladen, na drugi strani pa priznavati posebno pravno 
naravo vsake institucije; se strinja, da reforma glasovanja z večino v Svetu in reforma sestave 
Komisije ne bi smela začeti veljati pred letom 2014, nova razdelitev sedežev v Evropskem 
parlamentu pa bi morala začeti veljati že leta 2009; vendar si pridružuje pravico, da svojo 
odobritev sklepa Evropskega sveta v skladu s členom [9A] Pogodbe o Evropski uniji o novi 
razdelitvi sedežev v Evropskem parlamentu pretehta glede na reforme institucij EU, kot bodo 
dokončno določene v reformni pogodbi;

15. se zaveda, da predlagana sestava Evropskega parlamenta pomeni objektivno izvrševanje določb 
iz reformne pogodbe, ki pa bo v prihodnje potrebovala nemalo prilagajanja, da se bo lahko 
odzivala na nove dolgoročne izzive, zlasti ob novih pristopih; meni, da bi bilo pri tej prihodnji 
reformi vsekakor treba odpraviti morebitne primere neenakega obravnavanja, nastale zaradi 
zgodovinskih razlogov;

16. Evropskemu svetu predlaga, da pred vsakimi novimi volitvami v Evropski parlament 
pravočasno in skupaj z Evropskim parlamentom preveri podatke o prebivalstvu in določi, 
katero število bo služilo kot osnova za izračun;

17. v tem smislu predlaga, da se prouči možnost, da se del evropskih poslancev izvoli na 
nadnacionalnih listah; meni, da bi na ta način volilna razprava dobila pravo evropsko 
razsežnost, saj bi zlasti politične stranke na evropski ravni dobile osrednjo vlogo;

18. potrjuje, da je ta predlog tesno povezan z začetkom veljavnosti reformne pogodbe; meni, da bi 
morala v primeru, da ratifikacija reformne pogodbe ne bi bila uspešno zaključena do volitev v 
Evropski parlament leta 2009, še naprej veljati razdelitev sedežev, kot je predvidena v 
veljavnih pogodbah;

19. naroči svojemu predsedniku, da to resolucijo in omenjeno poročilo Odbora za ustavne zadeve 
posreduje medvladni konferenci, Evropskemu svetu, Svetu in Komisiji, ter vladam in 
parlamentom držav kandidatk za pristop.
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PRILOGA 1
Predlog sklepa Evropskega sveta o sestavi Evropskega parlamenta

EVROPSKI SVET

ob upoštevanju člena [9A](2) Pogodbe o Evropski uniji,

ob upoštevanju pobude Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V najkrajšem možnem času je treba sprejeti sklep iz drugega pododstavka člena [9A](2) 
Pogodbe o Evropski uniji, da se državam članicam omogoči sprejetje potrebnih nacionalnih 
ukrepov za izvedbo volitev v Evropski parlament za zakonodajno obdobje 2009–2014.

(2) Ta sklep mora upoštevati merila, določena v odstavku 2(1) istega člena, ki določa, da skupno 
število predstavnikov državljanov Unije ne sme biti večje od 750, to število pa se doseže s padajočo 
sorazmernostjo, z najmanj 6 in največ 96 predstavniki na državo članico.

(3) Zaželeno je, da se v tej fazi ne upošteva vpliva morebitnih prihodnjih širitev, ko bo s pristopnimi 
akti možno določiti začasno prekoračitev števila 750, kot je bilo v primeru pristopa Bolgarije in 
Romunije k Evropski uniji,

SKLENE:

Člen 1

Načelo padajoče sorazmernosti, predvideno v členu [9A] Pogodbe o Evropski uniji, se uporabi, kot 
sledi:

– s pogodbo določeno najmanjše in največje število mora biti v celoti izpolnjeno, da se število 
sedežev Evropskega parlamenta v največji možni meri približa spektru prebivalcev v državah 
članicah;

– več prebivalcev ima država članica, večja je njena pravica do številnejših sedežev;

– več prebivalcev ima država članica, večje je število prebivalcev, ki jih zastopa vsak izmed 
njihovih evropskih poslancev.

Člen 2

Ob uporabi člena 1 je z učinkom od začetka zakonodajnega obdobja 2009–2014 za vsako državo 
članico število predstavnikov v Evropskem parlamentu določeno, kot sledi:
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Belgija 22
Bolgarija 18
Češka republika 22
Danska 13
Nemčija 96
Estonija  6
Grčija 22
Španija 54
Francija 74
Irska 12
Italija 72
Ciper  6
Latvija  9
Litva 12
Luksemburg  6
Madžarska 22
Malta  6
Nizozemska 26
Avstrija 19
Poljska 51
Portugalska 22
Romunija 33
Slovenija  8
Slovaška 13
Finska 13
Švedska 20
Združeno kraljestvo 73

Člen 3

Ta sklep bo ponovno pregledan dovolj zgodaj pred začetkom zakonodajnega obdobja 2014–2019 z 
namenom, da se vzpostavi sistem, ki bo omogočil, da se bo v prihodnosti pred vsakimi novimi 
volitvami v Evropski parlament državam članicam ponovno, objektivno in na podlagi načela 
padajoče sorazmernosti iz člena 1, dodelilo poslanske sedeže in pri tem upoštevalo morebitno 
povečanje števila držav članic, pa tudi ustrezno ugotovljene demografske spremembe.

Člen 4

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Evropski svet
Predsednik
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PRILOGA 2
Osnutek izjave v zvezi s členom 2 protokola št. 10 o prehodnih določbah (Naslov I - Določbe o Evropskem 

parlamentu)

Brez poseganja v sklep Evropskega sveta o sestavi Evropskega parlamenta za zakonodajno obdobje 
2009–2014 konferenca poziva Parlament, naj v skladu s členom 190(1) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pripravi predlog za volitve svojih poslancev na splošnih neposrednih volitvah, v 
katerem bo pojem "državljana" iz člena 9a(2) Pogodbe o Evropski uniji natančneje opredeljen. Ta 
predlog bi bilo treba pripraviti pravočasno pred naslednjimi volitvami leta 2014.
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Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. septembra 2007 o predlogu 
Direktive Sveta o spremembi Direktive 93/109/ES z dne 6. decembra 1993 o podrobni ureditvi 
uresničevanja aktivne in pasivne volilne pravice na volitvah v Evropski parlament za 
državljane Unije, ki prebivajo v državi članici, niso pa njeni državljani (2006/0277(CNS)) –
Poročilo Andrewa Duffa

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2006)0791),

– ob upoštevanju sporočila Komisije (KOM(2006)0790)1,

– ob upoštevanju Akta z dne 20. septembra 1976 o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s 
splošnimi neposrednimi volitvami2,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2004/20033 z dne 4. novembra 2003 o predpisih, ki urejajo 
delovanje političnih strank na evropski ravni in pravila glede njihovega financiranja,

– ob upoštevanju člena 39 Listine o temeljnih pravicah Evropske unije4,

– ob upoštevanju člena 19(2) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 
Parlamentom (C6-0066/2007),

– ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve in mnenja Odbora za državljanske 
svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-0267/2007),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog, na podlagi člena 250(2) Pogodbe ES;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament 
odobril;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog 
Komisije;

1. 5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče 
Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

                                               
1 Evropske volitve 2004, poročilo Komisije o udeležbi državljanov Evropske unije v državi članici, kjer 

prebivajo (Direktiva 93/109/ES), in o volilnih predpisih (Sklep 76/787/EGS, ki je bil spremenjen s 
Sklepom 2002/772/ES, Euratom).

2 UL L 278, 8.10.1976, str. 5.
3 UL L 297, 15.11.2003, str. 1
4 UL C 364, 18.12.2000, str. 1.
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Spremembe Parlamenta

Sprememba 1
Uvodna izjava 1

(1) Poročilo Komisije o uporabi Direktive 
Sveta 93/109/ES o podrobni ureditvi 
uresničevanja aktivne in pasivne volilne 
pravice na volitvah v Evropski parlament za 
državljane Unije, ki prebivajo v državi 
članici, niso pa njeni državljani, za volitve 
2004 je pokazalo, da je treba spremeniti 
nekatere določbe Direktive.

(1) Poročilo Komisije o uporabi Direktive 
Sveta 93/109/ES o podrobni ureditvi 
uresničevanja aktivne in pasivne volilne 
pravice na volitvah v Evropski parlament za 
državljane Unije, ki prebivajo v državi 
članici, niso pa njeni državljani, za volitve 
2004 je pokazalo, da je treba spremeniti 
nekatere določbe Direktive. Državljanstvo 
Unije zagotavlja iste pravice vsem 
državljanom EU, naj so se rodili ali živijo v 
Uniji ali v tretji državi. Institucije 
Skupnosti morajo zato skrbno zagotavljati, 
da državljani Unije, ki ne prebivajo v 
matični državi članici, lahko uresničujejo 
svoje pravice v primeru volitev v Evropski 
parlament. 

Sprememba 2
Uvodna izjava 1 a (novo)

(1a) Zaradi povečane mobilnosti ljudi v 
okviru notranjih meja Unije obstaja večja 
potreba po zagotavljanju popolnoma 
prenosljivih demokratičnih pravic v 
primeru evropskih parlamentarnih in 
občinskih volitev, prav tako je treba 
zagotoviti, da državljani ne izgubijo svojih 
demokratičnih pravic zato, ker živijo 
državi članici, ki ni njihova matična 
država članica.

Sprememba 3
Uvodna izjava 2 a (novo)

(2a) Ta prepoved presega nujni okvir, ki 
zagotavlja, da državljani Unije niso 
diskriminirani na osnovi državljanstva pri 
uveljavljanju svoje pravice do 
kandidiranja. Države članice bi morale 
imeti pravico same presoditi, ali bodo 
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dovolile možnost kandidiranja v več kot 
eni državi na istih volitvah, politične 
stranke pa bi se morale same odločiti, ali 
bodo spodbujale tovrstne večkratne 
kandidature.

Sprememba 4
Uvodna izjava 2 b (novo)

(2b) Akt z dne 20. septembra 1976 o 
volitvah poslancev Evropskega 
parlamenta s splošnimi neposrednimi 
volitvami1 določa, da bodo volilni predpisi 
urejeni v okviru nacionalnih določb, če 
primarna zakonodaja tega ne omogoča; 
poleg tega primarna zakonodaja izrecno 
prepoveduje večkratno glasovanje, vendar 
ne ureja vprašanja večkratnih kandidatur.
––––––
1 UL L 278, 8.10.1976, str. 5. Akt, kakor je bil 
nazadnje spremenjen s Sklepom Sveta 
2002/772/ES, Euratom (UL L 283, 
21.10.2002, str. 1.).

Sprememba 5
Uvodna izjava 3 a (novo)

(3a) Obvezno priznavanje izgube pravice 
do kandidiranja s strani države članice 
prebivanja je dodaten pogoj za 
uveljavljanje pravice do kandidiranja, ki 
ni vsebovan v črki in duhu člena 19(2) 
Pogodbe ES. Država članica prebivanja bi 
morala biti pristojna, da ugotovi, ali bi 
bila v okviru njene nacionalne zakonodaje 
v enakih okoliščinah in na enak način 
posamezniku odvzeta pravica do 
kandidiranja, ter da po lastni presoji 
ugotovi, ali bo priznala izgubo pravice, ki 
se uporablja v matični državi.

Sprememba 6
Uvodna izjava 3 b (novo)

(3b) Svet ne bi smel preseči namena, 
izraženega v določbah primarne 
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zakonodaje, medtem ko bi se morala 
"podrobna ureditev" iz direktive 
93/109/ES v skladu s členom 19(2)
Pogodbe ES izključno omejiti le na 
najnujnejše elemente, da bi se omogočila 
uveljavitev dveh obravnavanih pravic 
(pravice do glasovanja in pravice do 
kandidiranja v državi, ki ni matična 
država), ter ne bi smela uvesti drugih ali 
dodatnih pogojev za uveljavljanje teh 
pravic v primerjavi z že obstoječimi pogoji 
v zakonodaji države prebivanja.

Sprememba 7
Uvodna izjava 5

(5) Zato je treba odpraviti zahtevo, da 
morajo kandidati predložiti to potrdilo, in 
jo nadomestiti s posebno navedbo v ta 
namen v uradni izjavi, ki jo morajo 
predložiti kandidati.

(5) Zato bi bilo treba odpraviti zahtevo, da 
morajo kandidati predložiti to potrdilo, in 
jo nadomestiti z neobvezno navedbo v ta 
namen v uradni izjavi, ki jo morajo 
predložiti kandidati.

Sprememba 8
Uvodna izjava 6

(6) Od države članice gostiteljice bi bilo 
treba zahtevati, da o tej izjavi obvesti 
matično državo članico, da se zagotovi, da 
kandidatu Skupnosti ta pravica v matični 
državi članici dejansko ni bila odvzeta.

črtano

Sprememba 9
Uvodna izjava 9

(9) Zato bi bilo treba izmenjavo informacij 
opustiti, volivci ali kandidati pa bi morali 
še vedno predložiti izjavo, da bodo volili 
ali kandidirali le v državi članici 
prebivanja.

(9) Zato bi bilo treba izmenjavo informacij 
opustiti, volivci pa bi morali še vedno 
predložiti izjavo, da bodo volili le v državi 
članici prebivanja.

Sprememba 10
Uvodna izjava 10

(10) Poleg tega bi morale države članice 
prebivanja za odvračanje od dvojnega 
glasovanja ali kandidiranja ter od 

(10) Poleg tega bi morale države članice 
prebivanja sprejeti ukrepe, s katerimi bi 
zagotovile, da bi bile za netočnosti 
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uresničevanja pasivne ali aktivne volilne 
pravice kljub odvzemu teh pravic sprejeti 
ukrepe, s katerimi bi zagotovile, da bi bila
za kršenje obveznosti iz Direktive 
predpisana ustrezna kazen.

uradnih izjav, ki jih podajo državljani 
Unije in jih določa Direktiva, predpisane 
ustrezne sankcije.

Sprememba 11
Uvodna izjava 10 a (novo)

(10a) Države članice so dolžne, da v 
skladu s členom 12 Direktive 93/109/ES 
pred vsakimi evropskimi parlamentarnimi 
volitvami izčrpno in pravočasno obvestijo 
državljane Unije, da imajo pravico voliti 
in kandidirati v državi članici, kjer 
prebivajo; pri opredelitvi ustreznega 
najboljšega ravnanja bi morali Evropski 
parlament, Komisija ter politične stranke 
na evropski in nacionalni ravni podpreti 
države članice z namenom izboljšanja 
stopnje udeležbe na volitvah.

Sprememba 12
Uvodna izjava 11

(11) Komisija bi morala pri poročilu o 
uporabi spremenjene direktive, ki ga mora 
do volitev v Evropski parlament 2009 
pripraviti na podlagi informacij, ki jih 
zagotovijo države članice, izhajati zlasti iz 
rezultatov preverjanj in pregledov, ki jih 
države članice izvedejo po volitvah z 
namenom izmeriti, kako pogosti so primeri 
dvojnega glasovanja in kandidiranja, če 
sploh so.

(11) Komisija bi morala pri poročilu o 
uporabi spremenjene direktive, ki ga mora 
do volitev v Evropski parlament 2009 
pripraviti na podlagi informacij, ki jih 
zagotovijo države članice, izhajati zlasti iz 
rezultatov preverjanj in pregledov, ki jih 
države članice izvedejo po volitvah z 
namenom izmeriti, kako pogosti so primeri 
večkratnega glasovanja, če sploh so.

Sprememba 13
Uvodna izjava 12

(12) Rutinsko preverjanje vseh glasov in 
vseh kandidatur bi bilo glede na 
razsežnost problema pretirano in poleg tega 
bi ga bilo težko izvesti, saj države članice 
nimajo enotnih elektronskih postopkov za 
zapisovanje in shranjevanje podatkov o 
dejanski udeležbi na volitvah in 

(12) Rutinsko preverjanje vseh glasov bi 
bilo glede na razsežnost problema pretirano 
in poleg tega bi ga bilo težko izvesti, saj 
države članice nimajo enotnih elektronskih 
postopkov za zapisovanje in shranjevanje 
podatkov o dejanski udeležbi na volitvah. 
Države članice bi se morale zato pri 
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predloženih kandidaturah. Države članice 
bi se morale zato pri preverjanjih 
osredotočiti na situacije, v katerih je 
verjetnost dvojnega glasovanja ali 
kandidiranja večja,

preverjanjih osredotočiti na situacije, v 
katerih je verjetnost večkratnega
glasovanja večja,

Sprememba 14
ČLEN 1, TOČKA 1 A (novo)
Člen 3 (Direktiva 93/109/ES)

(1a) Člen 3 se nadomesti z naslednjim 
besedilom:

"Člen 3
Vsaka oseba, ki je na referenčni datum:

(a) državljan Unije v smislu člena 17(1) 
Pogodbe;
(b) ni državljan države članice prebivanja, 
vendar izpolnjuje enake pogoje glede 
pravice do glasovanja in kandidiranja, 
kakor jih ta država po zakonu nalaga 
svojim državljanom, 

ima pravico do glasovanja in kandidiranja 
na volitvah v Evropski parlament v državi 
članici prebivanja, razen če ji je država 
članica prebivanja preprečila 
uveljavljanje teh pravic na podlagi členov 
6 in 7.
Če je pogoj za kandidiranje državljanov 
države članice prebivanja ta, da morajo 
imeti državljanstvo za določeno 
minimalno obdobje, se za državljane 
Unije šteje, da so izpolnili ta pogoj, ko so 
pridobili državljanstvo države članice za 
enako obdobje."

Sprememba 15
ČLEN 1, TOČKA 1 B (novo)

Člen 4, odstavek 2 (Direktiva 93/109/ES)

(1b) V členu 4 se odstavek 2 nadomesti z 
naslednjim besedilom:
"2. Volivci Skupnosti lahko na istih 
volitvah kandidirajo v več kot eni državi 
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članici, če zakonodaja države članice 
prebivanja to dovoljuje svojim 
državljanom in če volivec Skupnosti 
izpolnjuje pogoje glede kandidiranja, kot 
jih določa zakonodaja zadevne druge 
države članice."

Sprememba 16
ČLEN 1, TOČKA 2, TOČKA (-A) (novo)
Člen 6, odstavek 1 (Direktiva 93/109/ES)

(-a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
"1. Država članica prebivanja lahko 
določi, da se državljanom Unije, katerim 
je bila v okviru zakonodaje matične 
države članice s posamično 
kazenskopravno ali civilnopravno sodno 
odločbo odvzeta pravica do kandidiranja, 
onemogoči uveljavljanje te pravice na 
evropskih parlamentarnih volitvah v 
državi članici prebivanja, če bi jim bila ta 
pravica odvzeta v okviru nacionalne 
zakonodaje te države za enak prekršek in 
na enak način."

Sprememba 17
ČLEN 1, TOČKA 2, TOČKA (A)

Člen 6, odstavek 2 (Direktiva 93/109/ES)

2. Države članice prebivanja morajo 
preveriti, da državljanom Unije, ki so 
izrazili željo, da bi pasivno volilno pravico 
uresničili v državi članici prebivanja, ta 
pravica v matični državi članici ni bila 
odvzeta s posamično civilnopravno ali 
kazenskopravno sodno odločbo.

2. Države članice prebivanja lahko 
preverijo, da državljanom Unije, ki so 
izrazili željo, da bi pasivno volilno pravico 
uresničili v državi članici prebivanja, ta 
pravica v matični državi članici ni bila 
odvzeta s posamično civilnopravno ali 
kazenskopravno sodno odločbo.

Sprememba 18
ČLEN 1, TOČKA 2, TOČKA (B)

Člen 6, odstavek 3 (Direktiva 93/109/ES)

3. Za namene odstavka 2 tega člena država 
članica prebivanja uradno obvesti matično 
državo članico o izjavi iz člena 10(1). Za to 
je treba ustrezne informacije, ki so 

3. Za namene odstavka 2 tega člena država 
članica prebivanja lahko uradno obvesti 
matično državo članico o izjavi iz člena 
10(1). Za to je treba ustrezne informacije, 
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ponavadi na razpolago v matični državi 
članici, zagotoviti pravočasno in na 
ustrezen način. Te informacije lahko 
vključujejo le podatke, ki so nujno potrebni 
za izvajanje tega člena in se jih lahko 
uporabi le v ta namen. Če so posredovane 
informacije v nasprotju z vsebino izjave, 
država članica prebivanja ustrezno 
ukrepa, da zadevni osebi prepreči, da bi 
kandidirala.

ki so ponavadi na razpolago v matični 
državi članici, zagotoviti pravočasno in na 
ustrezen način. Te informacije lahko 
vključujejo le podatke, ki so nujno potrebni 
za izvajanje tega člena in se jih lahko 
uporabi le v ta namen.

Sprememba 19
ČLEN 1, TOČKA 2 A (novo)
Člen 7 (Direktiva 93/109/ES)

(2a) Člen 7 se nadomesti z naslednjim 
besedilom:

"Člen 7
1. Država članica prebivanja lahko določi, 
da se državljanom Unije, katerim je bila v 
okviru zakonodaje matične države članice 
s posamično kazenskopravno ali 
civilnopravno sodno odločbo odvzeta 
pravica do kandidiranja, onemogoči 
uveljavljanje te pravice na evropskih 
parlamentarnih volitvah v državi članici 
prebivanja, če bi jim bila ta pravica 
odvzeta v okviru nacionalne zakonodaje te 
države za enak prekršek in na enak način.
2. Za namene odstavka 1 tega člena 
država članica prebivanja lahko uradno 
obvesti matično državo članico o izjavi iz 
člena 9(2). Zato se ustrezne informacije, 
ki so običajno na razpolago v matični 
državi članici, zagotovijo pravočasno in 
na ustrezen način; Te informacije lahko 
vključujejo le podatke, ki so nujno 
potrebni za izvajanje tega člena in se jih 
lahko uporabi le v ta namen.
3. Matična država članica lahko državi 
članici prebivanja pravočasno in na 
ustrezen način predloži vse informacije, ki 
so potrebne za izvajanje tega člena.“

Sprememba 20
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ČLEN 1, TOČKA 3, TOČKA (-A) (novo)
Člen 10, odstavek 1, točka (b) (Direktiva 93/109/ES)

(-a) točka (b) odstavka 1 se nadomesti z 
naslednjim besedilom:
"(b) če je to potrebno, da ona ali on ne 
kandidira na volitvah v Evropski 
parlament v drugi državi članici in"

Sprememba 21
ČLEN 1, TOČKA 3, TOČKA (A)

Člen 10, odstavek 1, točka (d) (Direktiva 93/109/ES)

(d) da mu pasivna volilna pravica v 
matični državi članici ni bila odvzeta.

črtano

Sprememba 22
ČLEN 1, TOČKA 3, TOČKA (C)

Člen 10, odstavek 3 (Direktiva 93/109/ES)

(c) odstavek 3 se preštevilči v odstavek 2. (c) odstavek 3 se preštevilči v odstavek 2 
in se spremeni na naslednji način:
"Država članica prebivanja lahko od 
državljanov Skupnosti, ki imajo pravico 
do kandidiranja, zahteva tudi, da 
predložijo veljaven osebni dokument. 
Lahko tudi zahteva, da navedejo datum, 
od katerega imajo državljanstvo države 
članice, in ali jim je bila odvzeta pravica 
do kandidiranja v matični državi članici."

Sprememba 23
ČLEN 1, TOČKA 4

Člen 13, odstavek 1 (Direktiva 93/109/ES)

1. Država članica prebivanja sprejme 
ustrezne ukrepe, da zagotovi, da se za 
netočnosti uradnih izjav iz v členov 9(2) in 
10(1), ki pomenijo kršitev obveznosti, 
določenih v Direktivi, uporabijo 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne 
kazni.

1. Država članica prebivanja sprejme 
ustrezne ukrepe, da zagotovi, da se za 
netočnosti uradnih izjav iz v členov 9(2) in 
10(1) uporabijo učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne kazni.
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5. Participativna demokracija
A. Civilna družba
- Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. januarja 2009 o možnostih za 

razvoj civilnega dialoga v okviru lizbonske pogodbe (2008/2067(INI)) –
Poročilo Genowefe Grabowske 250Error! Bookmark not defined.

B. Zastopniki interesov
- Resolucija Evropskega parlamenta z dne 8. maja 2008 o pripravi okvira za 

dejavnosti zastopnikov interesov (lobistov) v institucijah Evropske unije 
(2007/2115(INI)) – Poročilo Alexandra Stubba 262
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Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. januarja 2009 o možnostih za razvoj civilnega 
dialoga v okviru lizbonske pogodbe (2008/2067(INI)) – Poročilo Genowefe Grabowske

Evropski parlament,

– ob upoštevanju lizbonske pogodbe, podpisane 13. decembra 2007, ki spreminja Pogodbo o 
Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti1,

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. februarja 2008 o lizbonski pogodbi2,

– ob upoštevanju številnih resolucij, ki jih je sprejel v sedanjem zakonodajnem obdobju in v 
katerih je obravnavana tematika civilne družbe,

– ob upoštevanju zaključkov delavnice, ki je potekala s predstavniki civilne družbe 3. junija 2008,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0475/2008),

A. ker demokratična in državljanom prijazna Evropska unija predpostavlja tesno sodelovanje 
evropskih institucij in držav članic s civilno družbo na evropski, nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni,

B. ker je odprtost evropskih, nacionalnih, regionalnih in lokalnih institucij za dialog in sodelovanje 
z državljankami in državljani ter organizacijami civilne družbe osnovni pogoj za pravno 
ureditev in upravljanje na vseh ravneh,

C. ker lizbonska pogodba krepi pravice evropskih državljanov v odnosu do Evropske unije, saj 
državljanom in združenjem, ki zastopajo civilno družbo, olajšuje udeležbo pri razpravah o 
„Evropi državljank in državljanov”,

D. ker aktualne določbe, ki prav tako izhajajo iz lizbonske pogodbe, sicer ustvarjajo ustrezen 
pravni okvir za civilni dialog na evropski ravni, vendar njihova uporaba v praksi ni vedno 
ustrezno zastavljena,

E. ker so civilne družbe v 27 državah članicah na različnih stopnjah razvoja in v različni meri 
posegajo po sredstvih za participativno oblikovanje politike, udeležbo pri pravni ureditvi in 
dialogu z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi oblastmi,

F. ker se izraz „civilna družba“ nanaša na številne nevladne in neprofitne organizacije, ki so jih 
prostovoljno ustanovili državljani in so prisotne v javnem življenju ter so na podlagi etničnih, 
kulturnih, političnih, znanstvenih, verskih ali filantropskih načel izraz interesov, zamisli in 
ideologij njihovih članov in drugih ljudi,

                                               
1 UL C 306, 17.12.2007, str. 1.
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0055.
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G. ker se mnenja o vprašanju določitve reprezentativnega značaja organizacij civilne družbe 
razhajajo in dejavnosti ter učinkovitost nekaterih organizacij pri uveljavljanju svojih stališč ne 
ustrezajo vedno obsegu njihove reprezentativnosti,

H. ker so posamezne institucije Evropske unije izbrale različne pristope v zvezi s civilnim 
dialogom,

1. pozdravlja prispevek Evropske unije k razvoju civilnega dialoga na evropski ravni, pa tudi na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni;

2. poudarja, da ima civilna družba v Evropi pomembno vlogo pri evropskem integracijskem 
procesu, saj evropskim institucijam posreduje stališča in zahteve državljank in državljanov 
Unije; izpostavlja pomen strokovnega znanja, ki ga institucijam ponujajo predstavniki civilne 
družbe, in poudarja pomen civilnega dialoga, ki ima vlogo obveščanja in ozaveščanja, zlasti pri 
spodbujanju in posredovanju ukrepov in ciljev Evropske unije, pri vzpostavljanju mreže za 
sodelovanje v Evropi ter krepitvi evropske identitete in prepoznavnosti v civilni družbi;

3. poudarja, da so za uresničevanje političnih ciljev in projektov Evropske unije potrebni 
obširnejša javna razprava, učinkovitejši civilni dialog in okrepljena politična zavest;

4. opozarja na svoja posebna prizadevanja v okviru civilnega dialoga in na pomen, ki je temu 
dialogu namenjen v lizbonski pogodbi, kjer mu je dodeljeno mesto nadrejenega načela, po 
katerem se ravnajo vse dejavnosti Evropske unije;

5. pozdravlja pripravo reprezentativnih in participativnih političnih elementov, ki jih prinaša 
lizbonska pogodba, zlasti tako imenovano pobudo državljanov, ki določa, da milijon državljank 
in državljanov iz več držav članic lahko pozove Komisijo k pripravi zakonodajnega predloga;

6. poziva institucije Evropske unije in nacionalne, regionalne ter lokalne oblasti v državah 
članicah, naj obstoječi pravni okvir in najboljše prakse kar najbolje uporabijo za razvijanje 
dialoga z državljankami in državljani ter organizacijami civilne družbe; zlasti meni, naj bi 
informacijske pisarne Evropskega parlamenta v posameznih državah članicah imele dejavno 
vlogo pri spodbujanju, organizaciji in upravljanju forumov, ki vsaj enkrat letno potekajo med 
Parlamentom in predstavniki civilne družbe v teh državah članicah, in poudarja pomen redne 
udeležbe na teh forumih tako poslancev EP iz določene države članice kot tudi iz drugih držav 
članic;

7. poziva institucije Evropske unije, naj v civilni dialog vključijo vse zainteresirane predstavnike 
civilne družbe, pri čemer je zlasti treba upoštevati glas mladih državljank in državljanov EU, k 
bodo zasnovali „jutrišnjo Evropo“ in prevzeli odgovornost zanjo;

8. poziva institucije Evropske unije, naj poskrbijo, da bodo pri civilnem dialogu lahko dejavno, 
brez diskriminacije in enakopravno sodelovale vse državljanke in vsi državljani EU, v enaki 
meri ženske in moški, stari in mladi, iz mest ali podeželja, in zlasti, da bodo na teh forumih 
pripadniki jezikovnih manjšin lahko uporabljali svoj materni jezik; opozarja, da mora Evropska 
unija v zvezi s tem prispevati k uresničevanju načela o enakopravnosti žensk in moških ter pri 
uveljavljanju tega načela v EU in izven nje delovati kot zgled;

9. poziva institucije Evropske unije, naj v medinstitucionalnem sporazumu sprejmejo zavezujoče 
smernice za imenovanje predstavnikov civilne družbe, metode za pripravo posvetovanj in 
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njihovo financiranje ter pri tem upoštevajo splošna načela in minimalne standarde za 
posvetovanje z zainteresiranimi stranmi1; poudarja, da bi v ta namen vse institucije Evropske 
unije morale voditi posodobljene registre vseh pomembnih nevladnih organizacij, ne glede na 
to, ali so dejavne v državi članici in/ali so osredotočene na institucije Evropske unije;

10. poziva institucije Evropske unije, naj civilni dialog zastavijo kot skupno nalogo za vse 
generalne direktorate Komisije, vse delovne skupine Sveta Evropske unije in vse odbore 
Evropskega parlamenta ter pri tem upoštevajo načelo preglednosti ter ohranjajo uravnotežen 
odnos med javnim in zasebnim sektorjem;

11. poziva institucije Evropske unije, naj si prizadevajo za tesnejše sodelovanje pri vzpostavitvi 
civilnega dialoga v Evropi, da se omogočita boljša komunikacija in usklajevanje ter boljši potek 
komunikacije v zvezi z ukrepi za posvetovanje z družbo, in naj v razmerju z državljankami in 
državljani EU dejavno zastopajo evropsko stališče; ugotavlja, da bi bila v zvezi s tem redna 
srečanja civilne družbe in komisarjev na forumih v državah članicah zelo zaželena za 
zmanjšanje prepada med Evropsko unijo in evropskimi državljani;

12. poziva Svet Evropske unije, naj olajša in poenostavi dostop do svojega dela, saj je to osnovni 
pogoj za začetek pristnega dialoga s civilno družbo; 

13. poudarja pomen napredne evropske komunikacijske politike pri zagotavljanju novih sredstev in 
načinov za komunikacijo z državljankami in državljani EU (ob uporabi spleta, elektronskih 
tehnologij in sodobnih avdiovizualnih tehnologij);

14. se zavzema za nadaljevanje dela v zvezi z že obstoječimi in zanesljivimi pobudami EU za boljšo 
vključenost civilne družbe v proces evropske integracije, kot so na primer Evropa iz satelita, 
Agora državljanov, tematski državljanski forumi (npr. Tvoja Evropa), razprave na spletu itd.;

15. opozarja zlasti na pomen profesionalnih javnomnenjskih raziskav v Evropi za prepoznavnost in 
boljše razumevanje potreb in pričakovanj državljank ter državljanov EU v zvezi z delovanjem 
Unije; spodbuja institucije Evropske unije in civilno družbo v državah članicah, naj ta 
pričakovanja upoštevajo pri medsebojnem sodelovanju in razpravah;

16. poziva nacionalne, regionalne in lokalne organe v državah članicah, naj spodbujajo civilni 
dialog, zlasti v tistih državah in regijah ter na tistih področjih, kjer še ni popolnoma razvit ali 
uresničen; te organe nadalje poziva, naj dejavno spodbujajo razvoj regionalnega sodelovanja 
civilne družbe med državami članicami in čezmejne pobude; meni, da bi bilo prav tako treba 
preučiti oblikovanje grozdov v državah članicah kot način spodbujanja izmenjave zamisli in 
izkušenj znotraj Evropske unije;

17. poziva predstavnike evropske družbe, naj dejavno sodelujejo pri civilnem dialogu in 
oblikovanju evropskih programov ter politik, ki vplivajo na postopek odločanja;

18. spodbuja državljanke in državljane EU, naj v večji meri sodelujejo pri evropskih razpravah in 
diskusijah ter se udeležijo bližajočih se volitev v Evropski parlament;

                                               
1 Sporočilo Komisije z dne 11. decembra 2002 z naslovom „Krepitev kulture posvetovanja in dialoga –

splošna načela in minimalni standardi za posvetovanje Komisije z zainteresiranimi 
stranmi“(KOM(2002)0704);
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19. opozarja, da so za dialog z državljankami in državljani na vseh ravneh, torej evropski, 
nacionalni, regionalni in lokalni, potrebna ustrezna finančna sredstva, in poziva organe, ki 
sodelujejo pri tem dialogu in so zanj odgovorni, naj sredstva zagotovijo;

20. poudarja, da je poleg dialoga s civilno družbo potreben tudi odprt, pregleden in reden dialog 
med Evropsko unijo ter cerkvami in verskimi skupnostmi, kot je predvideno v lizbonski 
pogodbi;

21. priporoča evropskim institucijam, naj skupaj razpolagajo z informacijami o zastopstvu in 
področjih dejavnosti organizacij civilne družbe v Evropi, na primer v obliki javne in 
uporabnikom prijazne zbirke podatkov;

22. poziva Komisijo, naj poda nov predlog za evropska združenja, tako da se bodo evropske 
organizacije civilne družbe lahko sklicevale na skupno pravno podlago;

23. naroča svojemu predsedniku, naj resolucijo posreduje parlamentom držav članic, Svetu, 
Komisiji, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij.
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Poročilo o smernicah za predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju 
državljanske pobude, ki jo predvideva člen 11(4) Pogodbe o Evropski uniji (INI/2008/2169) -
Poročilo Sylvie-Yvonne Kaufmann1

Evropski parlament,

– ob upoštevanju drugega odstavka člena 192 Pogodbe ES,

– ob upoštevanju lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o 
ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisane 13. decembra 2007,

– ob upoštevanju Pogodbe o Ustavi za Evropo2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. februarja 2008 o lizbonski pogodbi3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. januarja 2006 o obdobju za razmislek: potek, teme in 
okvir za ovrednotenje razprave o Evropski uniji4,

– ob upoštevanju členov 39 in 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve in mnenja Odbora za peticije 
(A6-0043/2009),

A. ker lizbonska pogodba uvaja evropsko državljansko pobudo, s katero najmanj milijon 
državljanov Unije iz večjega števila držav članic lahko s svojo pobudo Evropsko komisijo 
pozove, da v okviru svojih pristojnosti predloži ustrezen predlog v zadevah, za katere državljani 
menijo, da je za izvajanje pogodb treba sprejeti pravni akt Unije – člen 11(4) nove Pogodbe o 
Evropski uniji, 

B. ker bo tako milijon državljank in državljanov EU dobilo enako pravico do poziva Komisiji, naj 
predloži zakonodajni predlog, kot Svet že od ustanovitve Evropskih skupnosti leta 1957 
(prvotno člen 152 pogodbe EGS, zdaj člen 208 Pogodbe ES in prihodnji člen 241 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije) in Evropski parlament od začetka veljave maastrichtske pogodbe leta 
1993 (zdaj člen 192 Pogodbe ES in prihodnji člen 225 Pogodbe o delovanju Evropske unije),

C. ker bodo tako državljanke in državljani neposredno udeleženi pri uresničevanju suverenosti 
Evropske unije, tako da bodo prvič neposredno sodelovali pri sprožanju evropskih zakonodajnih 
predlogov,

D. ker je namen člena 11(4) nove Pogodbe o Evropski uniji določitev osebne pravice do 
sodelovanja pri državljanski pobudi kot posebne izpeljave pravice do sodelovanja v 
demokratičnem življenju Unije (člen 10(3) nove Pogodbe o Evropski uniji),

                                               
1 Tega poročila se ni obravnavalo in ne o njem glasovalo na plenarnem zasedanju, tako je naslednje besedilo 

navedeno, kot ga je sprejel Odbor za ustavne zadeve (AFCO).
2 UL C 310. 16.12.2004, str. 1.
3 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0055.
4 UL C 287 E, 24. 11. 2006, str. 306.
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E. ker se pravica do pobude pogosto zamenja s pravico do peticije; ker je treba zagotoviti, da se 
državljani popolnoma zavedajo tega razlikovanja med njima, zlasti ker se pravica do peticije 
naslavlja na Evropski parlament, državljanska pobuda pa na Komisijo;

F. ker morajo institucije EU in države članice vzpostaviti razmere za neovirano, pregledno in 
učinkovito izvajanje pravice do sodelovanja državljanov Unije,

G. ker postopke in pogoje državljanske pobude, vključno z najmanjšim številom držav članic, iz 
katerih morajo biti državljanke in državljani, ki podajo pobudo, po rednem zakonodajnem 
postopku določita Evropski parlament in Svet v uredbi (člen 24(1) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije),

H. ker je ob sprejetju te uredbe in njenem izvajanju treba varovati zlasti temeljne pravice do 
enakosti, do dobrega upravljanja in do pravnega varstva,

Minimalno število držav članic

I. ker mora „najmanjše število držav članic, iz katerih so ti državljani“ (člen 24(1) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije) pomeniti „večje število držav članic“ (člen 11(4) nove Pogodbe o 
Evropski uniji),

J. ker določitev najmanjšega števila držav članic ne sme biti poljubna, temveč skladna z namenom 
te uredbe, razlaga pa se v skladu z drugimi določbami pogodbe, da bi preprečili morebitne 
protislovne razlage,

K. ker je namen te uredbe zagotoviti, da izhodišče evropskega zakonodajnega postopka ni pod 
vplivom specifičnih interesov posameznih držav članic, ampak mora zadostiti splošnim 
evropskim interesom,

L. ker je iz člena 76 Pogodbe o delovanju Evropske unije mogoče sklepati, da zakonodajni 
predlog, ki ga podpira četrtina držav članic, načeloma v zadostni meri upošteva splošne 
evropske interese, ker zato takšno najmanjše število ni protislovno,

M. ker bo namen te uredbe izpolnjen šele, ko bo povezan z najmanjšim številom podpornih izjav iz 
vsake od teh držav članic, 

N. ker je iz člena 11(4) nove Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki določa milijon državljank in 
državljanov Unije od približno 500 milijonov vseh državljanov, mogoče razbrati, da naj bi bila 
1/500 prebivalstva dovolj reprezentativna,

Najnižja starost udeleženk in udeležencev 

O. ker člen 11(4) nove Pogodbe o Evropski uniji velja za vse državljanke in državljane Unije,

P. ker pa mora vsako omejevanje pravice do demokratičnega sodelovanja in vsako neenako 
obravnavanje na podlagi starosti vseeno biti v skladu z načelom sorazmernosti,

Q. ker bi bilo poleg tega zaželeno preprečiti protislovja, do katerih bi na primer lahko prišlo, če bi 
v državi članici najnižja starost za udeležbo na evropskih volitvah bila nižja od najnižje starosti 
za udeležbo pri državljanski pobudi,
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Postopek

R. ker je Komisija na podlagi uspešne državljanske pobude zavezana, da to zadevo obravnava in 
odloči, ali in v kolikšnem obsegu bo predložila ustrezen zakonodajni predlog,

S. ker je zaželeno, da se pobude sklicujejo na eno ali več ustreznih pravnih podlag pri predložitvi 
predlaganega pravnega akta s strani Komisije,

T. ker je državljanska pobuda lahko uspešna samo, če je dopustna v smislu:

 da vključuje poziv Komisiji, naj predloži zakonodajni predlog Unije,

 da ima v zvezi s tem Unija zakonodajno pristojnost, Komisija pa pravico do podajanja 
predlogov, in

 da zahtevani pravni akt ni v očitnem nasprotju s splošnimi načeli zakonodaje, kot se 
uporablja v Evropski uniji,

U. ker je državljanska pobuda uspešna, če je dopustna v smislu, navedenem zgoraj, in 
reprezentativna v smislu, da jo podpira vsaj milijon državljank in državljanov velikega števila 
držav članic,

V. ker je naloga Komisije, da preveri, ali so izpolnjeni pogoji za uspešno državljansko pobudo,

W. ker je za organizacijo državljanske pobude še pred začetkom zbiranja podpornih izjav zelo 
zaželena pridobitev pravne varnosti glede njene dopustnosti,

X. ker pristnosti podpornih izjav ne more preverjati Komisija, temveč morajo to nalogo prevzeti 
države članice, ker s tem povezane obveznosti držav članic vendarle obsegajo le pobude v 
okviru člena 11(4) nove Pogodbe o Evropski uniji in nikakor ne na takšnih pobud, ki so v tem 
smislu nedopustne; ker je zato tudi za države članice še pred začetkom zbiranja podpornih izjav 
potrebna pridobitev pravne varnosti glede njene dopustnosti,

Y. ker je preverjanje dopustnosti državljanske pobude s strani Komisije vendarle omejeno 
izključno na omenjena pravna vprašanja in nikakor ne sme vključevati političnih razlogov; ker 
se s tem zagotovi, da ni prepuščeno Komisiji, da bi o tem, ali bo sprejela ali zavrnila dopustnost 
državljanske pobude, odločala na podlagi svojih političnih razlogov,

Z. ker se zdi, da je postopke evropske državljanske pobude smotrno razčleniti na naslednjih pet 
stopenj:

 prijava pobude,

 zbiranje podpornih izjav,

 vložitev pobude,

 izjava Komisije o njenem stališču,

 preverjanje, ali je zahtevani pravni akt v skladu s temeljnimi pogodbami.
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O načelu preglednosti

AA. ker je državljanska pobuda oblika uresničevanja javne suverenosti na področju zakonodaje 
in tako zanjo velja načelo preglednosti; ker iz tega izvira potreba po tem, da organizatorke in 
organizatorji državljanske pobude javno poročajo o njenem financiranju, tudi o finančnih virih,

Politični nadzor postopka

AB. ker ima Parlament politično nalogo, da nadzoruje postopek državljanske pobude,

AC. ker se ta odgovornost nanaša na izvajanje uredbe o državljanski pobudi kot take in na 
politično stališče Komisije v zvezi z zahtevo, predloženo v državljanski pobudi,

AD. ker je pomembno, da se zagotovi skladnost med zahtevami, ki jih državljani predložijo 
Komisiji v državljanski pobudi, ter prednostnimi nalogami in predlogi, ki jih demokratično 
potrdi Parlament;

Ustavna državljanska pobuda

AE. ker je sporno, ali člen 11(4) nove Pogodbe o Evropski uniji vključuje tudi pobude, ki so 
namenjene spremembi pogodb (ustavne državljanske pobude),

1. poziva Komisijo, naj po začetku veljave lizbonske pogodbe nemudoma predloži predlog uredbe 
o državljanski pobudi na podlagi člena 24 Pogodbe o delovanju Evropske unije;

2. poziva Komisijo, naj pri tem ustrezno upošteva priporočila iz priloge k tej resoluciji;

3. zahteva, naj bo uredba jasna, enostavna in uporabnikom prijazna, vključevati pa mora tudi 
praktične elemente v zvezi z opredelitvijo državljanske pobude, da je ne bi zamenjevali s 
pravico do peticije;

4. sklene, da bo takoj po sprejetju te uredbe preveril možnost vzpostavitve učinkovitega sistema 
za nadzor postopka državljanske pobude;

5. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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PRILOGA K PREDLOGU RESOLUCIJE:
PRIPOROČILA O VSEBINI PREDLOGA KOMISIJE ZA UREDBO EVROPSKEGA

PARLAMENTA IN SVETA O POSTOPKIH IN POGOJIH DRŽAVLJANSKE POBUDE

O določitvi najmanjšega števila držav članic
1. Najmanjše število držav članic, iz katerih so državljanke in državljani Unije, ki se udeležujejo 

državljanske pobude, je četrtina držav članic.

2. Ta pogoj je izpolnjen samo, če pobudo podpira vsaj 1/500 prebivalstva vsake zadevne države 
članice.

O določitvi najnižje starosti udeleženk in udeležencev
3. Državljanske pobude se lahko udeleži vsaka državljanka in vsak državljan Unije, ki ima volilno 

pravico v skladu z zakonodajo svoje države članice.

O oblikovanju postopka 
4. Postopek državljanske pobude obsega naslednjih pet stopenj:

• prijava pobude,

• zbiranje podpornih izjav,

• vložitev pobude,

• izjava Komisije o njenem stališču,

• preverjanje, ali je zahtevani pravni akt v skladu s pogodbami.

5. Prva stopnja državljanske pobude se začne, ko organizatorke in organizatorji prijavijo 
državljansko pobudo pri Komisiji, konča pa z uradno odločitvijo Komisije o uspehu prijave. 
Najpomembnejši elementi so:

(a) Organizatorke in organizatorji morajo državljansko pobudo v skladu s predpisi prijaviti 
Komisiji. Ob prijavi morata vsaka organizatorka in vsak organizator navesti svoje ime, 
datum rojstva, državljanstvo in naslov, pa tudi točno besedilo državljanske pobude, ki 
mora biti v enem od uradnih jezikov Evropske unije. 

(b) Komisija preveri formalno dopustnost prijavljene državljanske pobude. Državljanska 
pobuda je formalno dopustna, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 Vsebuje poziv Evropski komisiji, naj predloži predlog za sprejetje pravnega akta 
Evropske unije.

 Po temeljnih pogodbah EU ima Evropska unija pristojnost, da sprejme tak pravni akt. 

 Po temeljnih pogodbah EU ima Evropska komisija pristojnost, da pripravi ustrezen 
zakonodajni predlog. Zahtevani pravni akt ni v očitnem nasprotju s splošnimi načeli 
zakonodaje, kot se uporablja v Evropski uniji.
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Komisija organizatorkam in organizatorjem nudi vso ustrezno podporo v skladu s členom 
41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, da bi zagotovila, da so prijavljene pobude 
dopustne. Poleg tega Komisija obvesti organizatorke in organizatorje državljanske pobude 
tudi o zakonodajnih osnutkih v teku ali predvidenih zakonodajnih osnutkih na to temo, pa 
tudi o že uspešno prijavljenih državljanskih pobudah, ki so v zvezi z enakimi ali deloma 
enakimi zadevami.

(c) V roku dveh mesecev od prijave državljanske pobude mora Komisija odločiti o tem, ali je 
pobuda dopustna in se lahko prijavi. Prijavo je mogoče zavrniti le iz pravnih razlogov in 
nikakor ne iz političnih razlogov.

(d) Sklep je namenjen posameznim organizatorkam in organizatorjem ter splošni javnosti. 
Posredovan je organizatorkam in organizatorjem ter objavljen v Uradnem listu. O sklepu je 
treba takoj obvestiti Evropski parlament, Svet in države članice.

(e) V skladu z veljavnimi predpisi Unije morata imeti Sodišče Evropskih skupnosti in evropski 
varuh človekovih pravic možnost, da preverita sklep. To velja tudi v primeru, če Komisija 
ne sprejme ustreznega sklepa.

(f) Komisija na svojih spletnih straneh vodi javno dostopen seznam vseh uspešno prijavljenih 
državljanskih pobud. 

(g) Organizatorji državljansko pobudo lahko kadar koli odjavijo. V tem primeru velja, da 
pobuda ni prijavljena, zato se jo izbriše z zgoraj navedenega seznama Komisije.

6. Na drugi stopnji postopka evropske državljanske pobude se zbirajo posamezne podporne izjave 
za uspešno prijavljeno državljansko pobudo, države članice pa uradno potrdijo rezultate zbiranja 
posameznih podpornih izjav. Najpomembnejši elementi so:

(a) Države članice določijo učinkovit postopek zbiranja s predpisi skladnih podpornih izjav za 
državljansko pobudo in uradno potrditev rezultatov zbiranja.

(b) Podporna izjava je v skladu s predpisi, če je podana v roku za zbiranje podpornih izjav ob 
upoštevanju veljavnih pravnih predpisov držav članic in prava EU. Rok za zbiranje 
podpornih izjav je eno leto. Teči začne prvi dan tretjega meseca, ki sledi sklepu o prijavi 
državljanske pobude.

(c) Vsak odpornik mora svojo podporo izraziti individualno, praviloma z lastnim podpisom 
(ročni podpis ali po potrebi v elektronski obliki). Iz izjave mora biti mogoče razbrati vsaj 
ime, datum rojstva, naslov in državljanstvo podpornika. Če ima oseba več državljanstev, 
navede le enega, ki ga izbere sama.

Organizatorke in organizatorji državljanske pobude morajo upoštevati zakonodajo o 
varstvu osebnih podatkov. 

(d) Podporno izjavo za državljansko pobudo je dovoljeno oddati samo enkrat. Vsaka podporna 
izjava vsebuje ločeno zapriseženo izjavo podpornika, v kateri potrdi, da pred tem še ni 
izrekel podpore isti državljanski pobudi.

(e) Vsako podporno izjavo je mogoče preklicati do poteka roka za zbiranje podpornih izjav. 
Prvotno podana podpora se v tem primeru obravnava, kot da sploh ne bi bila podana. 
Organizatorke in organizatorji morajo o tej možnosti obvestiti vse podpornike. Vsaka 
podporna izjava mora vsebovati ločeno izjavo podpornika, da je prejel omenjeno obvestilo.
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(f) Vsak podpornik od organizatork in organizatorjev prejme kopijo podporne izjave, vključno 
s kopijo zaprisežene izjave in izjave o prejemu informacij glede možnosti preklica.

(g) Države članice preverijo dokazila o podpornih izjavah ter organizatorkam in 
organizatorjem državljanske pobude v roku dveh mesecev posredujejo uradno potrdilo o 
številu podpornih izjav, podanih v skladu s pravili, ki morajo biti razvrščene glede na 
državljanstvo podpornika. Z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da vsako podporno izjavo potrdi 
le ena od držav članic, in učinkovito preprečijo, da bi posamezno podporno izjavo potrdilo 
več držav članic ali več uradov znotraj posamezne države članice.
Sodelujoči uradi držav članic morajo upoštevati zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. 

7. Tretja stopnja državljanske pobude se začne, ko organizatorke in organizatorji vložijo 
državljansko pobudo pri Komisiji, konča pa z uradno odločitvijo Komisije o uspehu vložitve. 
Najpomembnejši elementi so:

(a) Organizatorke in organizatorji morajo državljansko pobudo v skladu s predpisi vložiti pri 
Komisiji. Ob vlogi je treba predložiti potrdila držav članic o številu podanih podpornih 
izjav. 

(b) Komisija preveri reprezentativnost vložene državljanske pobude. Državljanska pobuda je 
reprezentativna, ko

 jo podpira vsaj milijon državljank in državljanov Unije, 

 ko so ti državljani iz vsaj četrtine držav članic, 

 ko število državljanov posamezne države članice predstavlja vsaj 1/500 njenega 
prebivalstva. 

(c) V roku dveh mesecev od vložitve državljanske pobude mora Komisija odločiti, ali je bila 
vložitev pobude uspešna. To mora vključevati tudi izjavo o tem, ali je državljanska pobuda 
reprezentativna ali ne. Vložitev je mogoče zavrniti le iz pravnih razlogov in nikakor ne iz 
političnih razlogov.

(d) Sklep je namenjen posameznim organizatorkam in organizatorjem ter splošni javnosti. 
Posredovan je organizatorkam in organizatorjem ter objavljen v Uradnem listu. O sklepu je 
treba takoj obvestiti Evropski parlament, Svet in države članice.

(e) V skladu z veljavnimi predpisi Unije morata imeti Sodišče Evropskih skupnosti in evropski 
varuh človekovih pravic možnost, da preverita sklep. To velja tudi v primeru, če Komisija 
ne sprejme ustreznega sklepa. 

(f) Komisija na svojih spletnih straneh vodi javno dostopen seznam vseh uspešno vloženih 
državljanskih pobud. 

8. Na četrti stopnji državljanske pobude Komisija podrobno obravnava vsebino pobude, stopnja pa 
se konča z uradno opredelitvijo stališča Komisije do zahteve državljanske pobude, naj Komisija 
poda zakonodajni predlog. Najpomembnejši elementi so:

(a) Uspešno vložena državljanska pobuda Komisijo zavezuje, da se loti vsebinske obravnave 
državljanske pobude. 

(b) V okviru vsebinske obravnave Komisija prisluhne organizatorkam in organizatorjem 
državljanske pobude in jim ponudi možnost, da izčrpno predstavijo zadevo. 
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(c) Komisija mora v treh mesecih sprejeti odločitev glede zahteve v državljanski pobudi. Če 
Komisija ne namerava podati predloga, svojo odločitev obrazloži Parlamentu ter 
organizatorkam in organizatorjem.

(d) Sklep je namenjen posameznim organizatorkam in organizatorjem ter splošni javnosti. 
Posredovan je organizatorkam in organizatorjem ter objavljen v Uradnem listu. O sklepu je 
treba takoj obvestiti Evropski parlament, Svet in države članice.

(e) Če Komisija ne sprejme sklepa o zahtevi, predloženi v državljanski pobudi, morata imeti 
Sodišče Evropskih skupnosti in evropski varuh človekovih pravic možnost, da preverita 
zadevo v skladu z veljavnimi predpisi EU.

Načelo preglednosti

9. Organizatorke in organizatorji uspešno prijavljene državljanske pobude morajo po koncu 
postopka v ustreznem roku Komisiji predložiti poročilo o financiranju pobude, tudi o finančnih 
virih (poročilo o preglednosti). Komisija pregleda poročilo in ga skupaj z mnenjem objavi.

10. Komisija mora praviloma vsebino zahteve državljanske pobude začeti obravnavati šele po 
predložitvi ustreznega poročila o preglednosti.
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Resolucija Evropskega parlamenta z dne 8. maja 2008 o pripravi okvira za dejavnosti 
zastopnikov interesov (lobistov) v institucijah Evropske unije (2007/2115(INI)) – Poročilo 
Alexandra Stubba

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 9(4) svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju Zelene knjige "Pobuda za preglednost v Evropi", ki jo je predložila Komisija 
(KOM(2006)0194),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom "Nadaljnji ukrepi po objavi Zelene knjige 
'Pobuda za preglednost v Evropi'" (KOM(2007)0127),

– ob upoštevanju osnutka kodeksa ravnanja za zastopnike interesov, ki ga je Komisija objavila 10. 
decembra 2007,

– ob upoštevanju svojega sklepa z dne 17. julija 1996 o spremembi svojega Poslovnika (lobiranje 
v Parlamentu)1,

– ob upoštevanju svojega sklepa z dne 13. maja 1997 o spremembi svojega Poslovnika (kodeks 
ravnanja za lobiste)2,

– ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve ter mnenj Odbora za proračunski nadzor, 
Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, 
Odbora za pravne zadeve in Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 
(A6-0105/2008),

A. ker se je lobiranje v Evropskem parlamentu z razširitvijo njegovih pristojnosti znatno povečalo,

B. ker se z lobiranjem ne poskuša vplivati le na politiko in zakonodajne odločitve temveč tudi na 
dodeljevanje sredstev Skupnosti ter na nadzorovanje in izvrševanje zakonodaje,

C. ker se bodo po pričakovani ratifikaciji Lizbonske pogodbe pristojnosti Parlamenta povečale, 
tako da bo v vlogi sozakonodajalca nastopal na skoraj vseh področjih v rednem zakonodajnem 
postopku in bo tako postal še bolj zanimiv za lobistične skupine,

D. ker imajo zastopniki interesov pomembno vlogo v odprtem in pluralističnem dialogu, na 
katerega se opira demokratični sistem, in so pomemben vir informacij za poslance pri izvajanju 
njihovega mandata,

E. ker lobistične skupine ne lobirajo le poslancev, temveč poskušajo vplivati na odločitve 
Parlamenta tudi z lobiranjem uradnikov v sekretariatih parlamentarnih odborov, osebja 

                                               
1 UL C 261, 9.9.1996, str. 75.
2 UL C 167, 2.6.1997, str. 20.
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političnih skupin in pomočnikov poslancev,

F. ker se ocenjuje, da je v Bruslju okoli 15 000 lobistov in 2 500 lobističnih organizacij,

G. ker je Komisija kot del pobude za preglednost v Evropi predlagala uvedbo skupnega registra za 
zastopnike interesov v institucijah EU,

H. ker ima Parlament svoj register lobistov1 že od leta 1996 in tudi uporablja kodeks ravnanja2, ki 
registrirane lobiste obvezuje, da ravnajo v skladu z visokimi etičnimi standardi,

I. ker je pri Parlamentu trenutno registriranih približno 5 000 lobistov,

J. ker lobistične skupine vključujejo lokalne in nacionalne organizacije, za reguliranje njihovih 
dejavnosti pa so odgovorne države članice,

Izboljšanje preglednosti Parlamenta

1. priznava vpliv lobističnih skupin na odločanje v EU in zato meni, da bi morali poslanci 
Parlamenta nujno poznati identiteto organizacij, ki jih te skupine predstavljajo; poudarja, da je 
preglednost in vsem enak dostop do vseh institucij EU osnovni predpogoj za legitimnost Unije 
in zaupanja njenih državljanov; poudarja, da je preglednost dvosmerna ulica, ki je potrebna pri 
delu v institucijah in med lobisti; poudarja, da omogočanje enakega dostopa lobističnim 
skupinam do institucij EU povečuje strokovnost, ki je na voljo za vodenje Unije; meni, da je 
nujno, da imajo predstavniki civilne družbe dostop do institucij EU, zlasti do Parlamenta;

2. meni, da nosijo tudi poslanci odgovornost za to, da prejmejo uravnotežene informacije; 
poudarja, da morajo biti poslanci sposobni sprejemati politične odločitve neodvisno od lobistov;

3. priznava, da lahko poslanec, če se mu (na prostovoljni podlagi) zdi primerno, uporabi 
"zakonodajno sled", to je okvirni seznam, priložen poročilu Parlamenta, registriranih 
zastopnikov interesov, s katerimi so bila opravljena posvetovanja in so imeli vpliv pri pripravi 
poročila; meni, da je še posebej primerno, da se takšen seznam vključi v zakonodajna poročila; 
kljub temu poudarja, da je enako pomembno, da Komisija tako zakonodajno sled priloži svojim 
zakonodajnim pobudam;

4. ostaja mnenja, da mora Parlament popolnoma samostojno odločiti o tem, v kakšni meri bo 
upošteval mnenja civilne družbe;

5. upošteva sedanja pravila, po katerih so poslanci dolžni prijaviti svoje finančne interese; poziva 
predsedstvo, naj na predlog kvestorjev pripravi načrt za boljše izvajanje in nadzor poslovnika, 
po katerem mora poslanec prijaviti kakršno koli podporo, bodisi finančno bodisi v obliki osebja 
ali stvari, ki jo prejema3;

6. upošteva sedanja pravila o medskupinah, po katerih je treba razkriti financiranje; zahteva več 
jasnosti glede medskupin, in sicer oblikovanje seznama vseh obstoječih registriranih in 
neregistriranih medskupin, objavljenega na spletni strani Parlamenta, vključno z izjavami o 

                                               
1 Člen 9(4) Poslovnika.
2 Člen 3 Priloge IX Poslovnika.
3 Člen 2 Priloge I Poslovnika.
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celotni zunanji finančni pomoči za njihove dejavnosti in o njihovih glavnih ciljih; hkrati 
poudarja, da se medskupin nikakor ne bi smelo obravnavati kot organov Parlamenta;

7. poziva predsedstvo, naj na predlog kvestorjev preuči načine omejevanja nepooblaščenega 
dostopa do tistih nadstropij v zgradbah Parlamenta, kjer so pisarne poslancev, medtem ko se 
lahko dostop do prostorov odborov javnosti omeji le v izjemnih primerih;

Predlog Komisije

8. pozdravlja predlog Komisije v njeni pobudi za preglednost v Evropi, da se uporabi bolj 
strukturiran okvir za dejavnosti zastopnikov interesov;

9. se strinja z opredelitvijo Komisije, ki lobiranje opredeljuje kot "dejavnosti, ki se opravljajo z 
namenom vplivanja na oblikovanje politike in odločanje v institucijah EU"; meni, da je ta 
opredelitev skladna s členom 9(4) svojega Poslovnika;

10. poudarja, da bi bilo treba med lobiste šteti vse udeležence izven institucij EU, vključno z 
zastopniki javnih in zasebnih interesov, ki sodijo v to opredelitev in ki redno vplivajo na 
institucije in bi se jih zato moralo enako obravnavati: poklicni lobisti, notranji lobisti družb, 
nevladne organizacije, skupine strokovnjakov, poslovna združenja, sindikati in organizacije 
delodajalcev, profitne in neprofitne organizacije ter odvetniki, katerih dejavnost je osredotočena 
predvsem na vplivanje na politiko in manj na zagotavljanje pomoči in obrambe v sodnih 
postopkih ali na dajanje pravnih nasvetov; vendar hkrati poudarja, da ta pravila ne zajemajo 
regij in občin držav članic, kakor tudi ne političnih strank na nacionalni in evropski ravni in 
tistih organov, ki imajo po pogodbah pravni status, kadar delujejo v skladu s svojo vlogo in 
izvajajo naloge organov, kot je predvideno v pogodbah;

11. načeloma pozdravlja predlog Komisije "vse na enem mestu", po katerem bi se lobisti lahko 
registrirali tako v Komisiji in Parlamentu, in poziva k sprejetju medinstitucionalnega sporazuma 
med Svetom, Komisijo in Parlamentom o skupnem obveznem registru, kar že dejansko velja v 
Parlamentu, ki bi veljal v vseh institucijah ter vključeval razkritje vsega financiranja, skupni 
mehanizem za odstranitev iz registra in skupni kodeks etičnega ravnanja; opozarja na bistvene 
razlike med Svetom, Komisijo in Parlamentom; zato si pridržuje pravico, da bo predlog 
Komisije ocenil, ko bo dokončen, in se bo takrat odločil, ali ga bo podprl;

12. opozarja, da mora število lobistov, ki imajo dostop do Parlamenta, ostati znotraj razumnih meja; 
zato predlaga sprejetje sistema, po katerem se lobisti le enkrat registrirajo pri vseh institucijah, 
vsaka institucija posebej pa nato odloči, ali jim omogočiti dostop do svojih prostorov, s čimer bi 
lahko Parlament še naprej omejeval število izkaznic, ki so na voljo organizaciji ali podjetju, na 
štiri;

13. poziva k vzajemnem priznavanju posameznih registrov Sveta, Komisije in Parlamenta v 
primeru, da skupni register ne bi bil sprejet; predlaga, da se v posameznih spletnih registrih 
institucij, v primeru da te ne bodo imele skupnega registra lobistov, objavi povezave do 
registrov drugih institucij, da se omogoči primerjava vpisov lobistov; poziva generalnega 
sekretarja, naj seznam predstavnikov pooblaščenih interesnih skupin, ki ga je oblikoval 
Parlament, prestavi na lažje dostopno lokacijo na spletni strani Parlamenta;

14. predlaga, da se čim prej oblikuje skupna delovna skupina predstavnikov Sveta, komisarjev in 
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poslancev Parlamenta, ki jih imenuje konferenca predsednikov, da bi do konca leta 2008 
preučila posledice skupnega registra za vse lobiste, ki želijo imeti dostop do Sveta, Komisije ali 
Parlamenta, in oblikovala skupni kodeks ravnanja; naroči generalnemu sekretarju, naj sprejme 
ustrezne korake;

15. poziva Svet, naj se pridruži morebitnemu skupnemu registru; meni, da je potrebno pozorno 
obravnavati dejavnosti, ki jih izvajajo lobisti pri sekretariatu Sveta v okviru postopka 
soodločanja;

16. je seznanjen z odločitvijo Komisije, da se vzpostavi prostovoljni register in ovrednoti sistem po 
enem letu, vendar izraža zaskrbljenost, da bi zgolj prostovoljni sistem manj odgovornim 
lobistom omogočal, da se izognejo pravilom; poziva tri institucije, da pregledajo pravila, ki 
urejajo dejavnosti lobistov najpozneje tri leta po vzpostavitvi skupnega registra, da se ugotovi, 
ali spremenjeni sistem dosega potrebno preglednost glede dejavnosti lobistov; je seznanjen s 
pravno podlago za obvezni register, ki ga zagotavlja Lizbonska pogodba, in izraža svojo 
pripravljenost, da v vmesnem času sodeluje z institucijami prek medinstitucionalnega 
sporazuma na osnovi obstoječih registrov; meni, da bi morala biti obvezna registracija pogoj za 
lobiste, ki želijo imeti reden dostop do institucij, kar že dejansko velja v Parlamentu;

17. ker se prakse lobiranja razvijajo, meni, da morajo biti vsa pravila, ki jih urejajo, dovolj prožna, da 
se hitro prilagodijo spremembam;

18. je seznanjen z osnutkom Komisije o kodeksu ravnanja za zastopnike interesov; opozarja 
Komisijo, da Parlament tak kodeks ravnanja uporablja že več kot deset let, in jo nadalje poziva, 
naj z njim razpravlja o oblikovanju skupnih pravil; je mnenja, da bi moral vsakršen kodeks 
vsebovati element strogega nadzora nad obnašanjem lobistov; poudarja, da bi morale biti 
uvedene sankcije za lobiste, ki kršijo kodeks ravnanja; poudarja, da je treba zagotoviti ustrezne 
vire (osebje in finančna sredstva) za preverjanje informacij v registru; meni, da bi lahko sankcije 
v primeru registra Komisije vključevale začasno izključitev, v resnejših primerih pa odstranitev 
iz registra; je mnenja, da bi po oblikovanju skupnega registra neupoštevanje s strani lobistov 
moralo voditi do sankcij glede dostopa do vseh institucij, za katere se register uporablja;

19. poudarja, da mora biti register uporabnikom prijazen in lahko dostopen preko interneta: javnosti 
mora biti omogočen enostaven dostop in enostavno iskanje po registru, ki mora vsebovati ne 
samo imena lobističnih organizacij, temveč tudi imena lobistov samih;

20. poudarja, da bi moral register vsebovati ločene kategorije, v katere bi bili lobisti razdeljeni, 
glede na interese, ki ji zastopajo (npr. poklicna združenja, predstavniki podjetij, sindikati, 
organizacije delodajalcev, odvetniške pisarne, nevladne organizacije, itd.)

21. pozdravlja odločitev Komisije, da zahteva, da se pri finančnem razkritju zastopnikov interesov, 
ki se vključujejo v register, zahteva naslednje:

– promet poklicnih svetovalnih služb in odvetniških družb, povezan z lobiranjem v institucijah 
EU, ter relativni delež njihovih glavnih strank;

– ocena stroškov, povezanih z neposrednim lobiranjem v institucijah EU, stroškov notranjih 
lobistov in poslovnih združenj;

– skupni proračun in razčlenitev glavnih virov financiranja nevladnih organizacij in skupin 
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strokovnjakov;

22. poudarja, da mora zahteva po finančnem razkritju veljati enako za vse registrirane zastopnike 
interesov;

23. poziva zgoraj omenjeno delovno skupino, naj predlaga posebna merila, ki bi vključevala 
zahtevo po finančnem razkritju, na primer prikaz stroškov lobiranja znotraj pomembnih 
parametrov (natančen prikaz številk ne bi bil potreben);

24. poziva odgovorni odbor, naj pripravi potrebne predloge sprememb k Poslovniku Parlamenta;

o

o     o

25. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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6 Poslovnik Evropskega parlamenta
A. Spremembe poslovnika

- Sklep Evropskega parlamenta z dne 10. julija 2007 o vključitvi novega 
člena 204a o popravkih v Poslovnik Parlamenta (2005/2041(REG)) –
Poročilo Richarda Corbetta 269

- Sklep Evropskega parlamenta z dne 19. januarja 2006 o spremembah 
Poslovnika Evropskega parlamenta glede standardov ravnanja poslancev 
(2005/2075(REG)) – Poročilo Gérarda Onestaja 271

- Sklep Evropskega parlamenta z dne 12. oktobra 2006 o spremembi členov 
3 in 4 Poslovnika Parlamenta (2005/2036(REG)) – Poročilo Borut Pahorja 277

- Sklep Evropskega parlamenta z dne 10. maja 2007 o spremembah 
poslovnika Evropskega parlamenta za prilagoditev notranjih postopkov 
zahtevam po poenostavitvi zakonodaje Skupnosti (2005/2238(REG)) –
Poročilo Maryline Reynaud 280

- Sklep Evropskega parlamenta z dne 30. novembra 2006 o spremembi člena 
139 Poslovnika, prehodna določba o jezikovni ureditvi (2006/2244(REG)) 
– Poročilo Inga Friedricha 284

- Sklep Evropskega parlamenta z dne 14. decembra 2006 o spremembi člena 
81 Poslovnika Parlamenta – Izvedbene določbe (2006/2211(REG)) –
Poročilo Richarda Corbetta 286

- Sklep Evropskega parlamenta z dne 14. decembra 2006 o spremembi 
členov 15 in 182(1) Poslovnika Parlamenta − Izvolitev kvestorjev in 
predsedstva odborov (2006/2287(REG)) – Poročilo Joja Leinena 289

- Sklep Evropskega parlamenta z dne 10. julija 2007 o spremembi člena 201 
Poslovnika Parlamenta o uporabi in razlagi Poslovnika (2006/2192(REG))
– Poročilo Richarda Corbetta 290

- Sklep Evropskega parlamenta z dne 13. novembra 2007 o spremembi 
Poslovnika Evropskega parlamenta z vidika Statuta poslancev 
(2006/2195(REG)) – Poročilo Inga Friedricha 291

- Sklep Evropskega parlamenta z dne 9. julija 2008 o spremembi člena 29 
Poslovnika Parlamenta – oblikovanje političnih skupin (2006/2201(REG))
– Poročilo Richarda Corbetta 295

- Predloga sklepa Evropskega parlamenta o reviziji Poslovnika glede 
postopka za peticije (2006/2209(REG)) – Poročilo Gérarda Onestaja 297

- Sklep Evropskega parlamenta z dne 22. maja 2007 o spremembi člena 47 
Poslovnika Evropskega parlamenta „Sodelovanje med odbori“ 
(2007/2016(REG)) – Poročilo Richarda Corbetta 305
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Osnutek poročila o splošni reviziji Poslovnika Evropskega parlamenta (2007/2124(REG)) – Poročilo 
Richarda Corbetta 307Error! Bookmark not defined.

B. Razlaga poslovnika
- Razlaga člena 162(2) uredbe (2005/2103(REG)) – Maryline Reynaud 324

- Razlaga/sprememba Poslovnika za poenostavljeno reševanje sporov glede 
pristojnosti, zlasti v nezakonodajnih postopkih (2005/2239(REG)) – Ingo 
Friedrich 325

- Razlaga člena 166 uredbe (2006/2139(REG)) – Jo Leinen 327

- Razlaga člena 116 uredbe o pisnih izjavah (2007/2170(REG)) – Richard 
Corbett 329

- Sklep Evropskega parlamenta z dne 24. septembra 2008 o spremembi člena 
121 Poslovnika Evropskega parlamenta o o postopku pred Sodiščem 
Evropskih skupnosti (2007/2266(REG)) – Poročilo Costasa Botopoulosa 330

-

- Sklep Evropskega parlamenta z dne 31. januarja 2008 o razlagi člena 19 
Poslovnika Evropskega parlamenta o nalogah predsednika 
(2008/2016(REG)) – Poročilo Joja Leinena 332

- Sklep Evropskega parlamenta z dne 2. septembra 2008 o razlagi člena 182 
Poslovnika Evropskega parlamenta o vključitvi predsednikov pododborov 
(2075/2016(REG)) – Poročilo Maura Zanija 335

- Razlaga člena 179 uredbe (2008/2076(REG)) – Jo Leinen 338

- Sklep Evropskega parlamenta z dne 19. februarja 2009 o razlagi členov 47 
in 149(4) Poslovnika Parlamenta o postopku pridruženih odborov in 
zahtevi za ugotavljanje sklepčnosti (2008/2327(REG)) – Poročilo Joja 
Leinena 339
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Sklep Evropskega parlamenta z dne 10. julija 2007 o vključitvi novega člena 204a o popravkih 
v Poslovnik Parlamenta (2005/2041(REG)) –Poročilo Richarda Corbetta

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 (A6-0229/2007),

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 Spremembe

Sprememba 1
Člen 204 a (novo)

Člen 204a
Popravki

1. Ko se v besedilu, ki ga je sprejel 
Parlament, ugotovi napaka, predsednik, 
kjer je to primerno, pristojnemu odboru 
predloži osnutek popravka. 
2. Ko se v besedilu, ki ga je sprejel 
Parlament v dogovoru z drugimi 
institucijami, ugotovi napaka, predsednik 
zagotovi soglasje teh institucij o potrebnih 
popravkih, preden nadaljuje postopek v 
skladu z odstavkom 1.
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, 
da je sprejet. Če popravek ni sprejet, se ga 
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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. 
Smiselno se uporabljajo členi 66(3), 67 in 
68.
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Sklep Evropskega parlamenta z dne 19. januarja 2006 o spremembah Poslovnika Evropskega 
parlamenta glede standardov ravnanja poslancev (2005/2075(REG)) – Poročilo Gérarda 
Onestaja

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pisma svojega predsednika z dne 18. marca 2005,

– ob upoštevanju sprememb svojega Poslovnika, kot jih je sprejelo predsedstvo 7. marca 2005,

– ob upoštevanju člena 202 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0413/2005),

A. ker je pomembno zagotoviti, da delo Parlamenta poteka dostojanstveno in se hkrati ohrani 
živahnost razprav,

B. ker trenutne določbe Poslovnika ne dovoljujejo ustreznega odziva na motenje dela Parlamenta 
in druge dejavnosti v prostorih Parlamenta,

C. ker je treba, tako kot v vseh parlamentarnih skupščinah, uvesti možnost kaznovanja tistih 
poslancev, ki kršijo standarde ravnanja, Parlament sam pa naj bi opredelil glavna načela teh 
postopkov in tudi opredelil notranji postopek pritožbe proti sklepom o takšnih kaznih, s čimer 
bo zagotovljena pravica do obrambe,

1. sklene spremeniti svoj Poslovnik, kakor sledi;

2. sklene, da spremembe začnejo veljati na prvi dan naslednjega delnega zasedanja v skladu s 
členom 202(3) Poslovnika;

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

Veljavno besedilo Spremembe

Sprememba 1
Člen 9, naslov in odstavek 1, pododstavek 1

Pravila ravnanja Finančni interesi poslancev, pravila 
ravnanja in dostop do Parlamenta

1. Parlament lahko določi pravila ravnanja
za poslance. Pravila se sprejmejo v skladu 
s členom 202(2) in so priložena temu
poslovniku.

1. Parlament lahko določi pravila 
preglednosti finančnih interesov 
poslancev, ki so priložena temu 
poslovniku.
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Sprememba 2
Člen 9, odstavek 1 a (novo)

1a. 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.
Nespoštovanje teh elementov lahko 
pripelje do uporabe ukrepov, predvidenih 
v členih 146, 147 in 148.

Sprememba 3
Člen 9, odstavek 1 b (novo)

1b. 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 načelu preglednosti in 
zagotavlja, da so poslanci seznanjeni z 
vsemi določbe s tega področja ter 
obveščeni o svojih pravicah in dolžnostih.

Sprememba 4
Razlaga člena 22, odstavek 3

Pojem 'vodenje sej' vsebuje tudi ravnanje 
poslancev v vseh prostorih Parlamenta.

Sprememba 5
Člen 96, odstavek 3

3. Seje parlamentarnih odborov so 
praviloma odprte za javnost. Odbori pa 
lahko najpozneje ob sprejetju dnevnega 
reda seje sklenejo, da dnevni red te seje 
razdelijo na točke, ki so javne, in točke, ki 
niso javne. Kadar seja poteka brez 

3. Seje parlamentarnih odborov so 
praviloma odprte za javnost. Odbori pa 
lahko najpozneje ob sprejetju dnevnega 
reda seje sklenejo, da dnevni red te seje 
razdelijo na točke, ki so javne, in točke, ki 
niso javne. Kadar seja poteka brez 
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navzočnosti javnosti, lahko odbor, ob 
upoštevanju člena 4(1) do (4) Uredbe (ES) 
št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in 
Sveta, kljub temu omogoči dostop javnosti 
do dokumentov in zapisnika seje.

navzočnosti javnosti, lahko odbor, ob 
upoštevanju člena 4(1) do (4) Uredbe (ES) 
št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in 
Sveta, kljub temu omogoči dostop javnosti 
do dokumentov in zapisnika seje. V 
primeru kršitve predpisov o zaupnosti se 
uporabi člen 147.

Sprememba 6
Naslov VI, poglavje 3 a (novo), naslov (novo)

POGLAVJE 3a
UKREPI V PRIMERU 

NESPOŠTOVANJA PRAVIL 
RAVNANJA

(Vstaviti pred člen 146)

Sprememba 7
Člen 146, naslov in odstavek 1

Red v sejni dvorani Takojšnji ukrepi
1. Predsednik opomni vsakega poslanca, ki 
moti sejo, na red.

1. Predsednik opomni vsakega poslanca, ki 
moti nemoten potek seje ali katerega 
ravnanje ni v skladu z določbami iz člena 
9, na red.

Sprememba 8
Člen 146, odstavek 3

3. Ob nadaljnji kršitvi reda lahko 
predsednik da odstraniti kršitelja za 
preostanek seje iz sejne dvorane. Generalni 
sekretar skrbi, da se ta disciplinski ukrep 
izvede nemudoma s pomočjo pristojnega 
osebja in, če je potrebno, varnostne službe 
Parlamenta.

3. Če se motnje nadaljujejo ali ob novi
kršitvi reda, lahko predsednik kršitelju
vzame besedo in ga da odstraniti za 
preostanek seje iz sejne dvorane. Tak 
ukrep lahko uporabi tudi takoj in brez 
drugega poziva k redu, če gre za izjemno 
moteče ravnanje. Generalni sekretar 
nemudoma poskrbi, da se disciplinski 
ukrep izvede s pomočjo pristojnega osebja 
in, če je to potrebno, varnostne službe 
Parlamenta.

Sprememba 9
Člen 146, odstavek 3 a (novo)
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3a. Če nemir v sejni dvorani ovira delo 
Parlamenta, predsednik sejo zaključi ali 
prekine za določen čas, da se ponovno 
vzpostavi red. Če njegovi pozivi niso 
uspešni, zapusti predsedniško mesto, s 
čimer je seja prekinjena. Sejo ponovno 
skliče predsednik.

Sprememba 10
Člen 146, odstavek 3 b (novo)

3b. Pooblastila, predvidena v odstavkih 1 
do 3a, se smiselno podelijo predsedujočim 
sejam organov, odborov in delegacij, 
kakor so opredeljene v tem poslovniku.

Sprememba 11
Člen 146, odstavek 3 c (novo)

3c. Kjer je to primerno in glede na resnost 
kršitve pravil ravnanja lahko predsedujoči 
seje od predsednika zahteva uporabo 
člena 147 najpozneje do začetka 
naslednjega delnega zasedanja ali 
naslednje seje zadevnega organa, odbora 
ali delegacije.

Sprememba 12
Člen 147

Izključitev poslancev Sankcije
1. V primerih hude kršitve reda ali motenja 
Parlamenta lahko predsednik takoj po 
izdaji uradnega obvestila ali najkasneje 
do naslednjega delnega zasedanja 
predlaga, da Parlament izreče grajo, ki 
vključuje takojšnjo odstranitev iz sejne 
dvorane in izključitev za dva do pet dni.

1. V primerih izjemno hude kršitve reda ali 
motenja Parlamenta ob kršitvi načel, 
določenih v členu 9, predsednik, potem ko 
je prisluhnil zadevnemu poslancu, 
sprejme obrazložen sklep, s katerim izreče 
primerno kazen, o čemer obvesti 
zadevnega poslanca in predsednike 
organov, odborov in delegacij, katerim 
poslanec pripada, nakar ju razglasi na 
plenarnem zasedanju. 

2. Parlament odloča o omenjenem 
disciplinskem ukrepu takrat, ko to določi 
predsednik, bodisi na seji, med katero je 
do dogodkov prišlo, bodisi, v primeru 
motenja zunaj sejne dvorane, ko je 

2. Ocena opaženega ravnanja mora 
upoštevati njegovo izjemnost, ponavljanje 
ali trajnost in resnost na temelju smernic, 
ki so priložene temu poslovniku*.
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predsednik o tem obveščen, vendar 
najkasneje na naslednjem delnem 
zasedanju. Zadevni poslanec ima pred 
glasovanjem pravico govoriti pred 
Parlamentom. Njegov čas za govor ne sme 
preseči pet minut.
3. O predlaganem disciplinskem ukrepu 
se glasuje elektronsko brez razprave. 
Zahteve, vložene v skladu s členom 149(3) 
ali 160(1), niso dopustne.

3. Kazen je lahko sestavljena iz enega ali 
več naslednjih ukrepov:
(a) graja;
(b) izguba pravice do izplačila dnevnic za 
obdobje od 2 do 10 dni;
(c) začasna izključitev za obdobje od dveh 
do desetih zaporednih dni s sej 
Parlamenta ali katerega koli od njegovih 
organov, odborov ali delegacij oziroma 
izključitev iz vseh ali nekaterih dejavnosti 
Parlamenta, brez poseganja v pravico do 
glasovanja na plenarnem zasedanju in ob 
strogem upoštevanju pravil ravnanja;
(d) posredovanje predloga za začasno 
izključitev ali prenehanje enega ali več 
volilnih mandatov v Parlamentu 
konferenci predsednikov v skladu s 
členom 18.

* Glej Prilogo XVIa.

Sprememba 13
Člen 148

Nemir v sejni dvorani Notranji postopki pritožbe
Če nemir v sejni dvorani ovira delo 
Parlamenta, predsednik sejo zaključi ali 
prekine za določen čas, da se ponovno 
vzpostavi red. Če njegovi pozivi niso 
uspešni, zapusti predsedniško mesto, s 
čimer je seja prekinjena. Sejo ponovno 
skliče predsednik.

Zadevni poslanec lahko v roku največ 
dveh tednov od prejema obvestila o kazni, 
ki jo je izrekel predsednik, pri predsedstvu 
sproži notranji postopek pritožbe, s 
katerim se prekine njena uporaba. 
Predsedstvo lahko najpozneje v štirih 
tednih po vložitvi pritožbe naloženo kazen 
razveljavi, potrdi ali ublaži, brez 
poseganja v pravico do zunanje pritožbe, 
ki je na voljo poslancu. Če v tem roku 
predsedstvo ne sprejme nobenega sklepa, 
se kazen šteje za nično. 
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Sprememba 14
Priloga XVI a (novo)

PRILOGA XVIa
Smernice za enotno razlago pravil 

ravnanja poslancev
1. Treba je razlikovati med vidnimi 
dejanji, ki so dopustna, če niso žaljiva 
in/ali niso obrekovanje, če ostajajo v 
razumnem obsegu in ne sprožajo sporov, 
ter med tistimi, ki dejavno motijo katero 
koli dejavnost Parlamenta.
2. Poslanci so odgovorni za vsako 
nespoštovanje pravil ravnanja s strani 
oseb, ki jih zaposlujejo ali katerim 
omogočijo dostop do Parlamenta, v 
prostorih Parlamenta.
Predsednik ali njegovi predstavniki za te 
osebe ali katere koli druge zunanje osebe, 
ki se nahajajo v prostorih Parlamenta, 
uporabijo disciplinska pooblastila.
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Sklep Evropskega parlamenta z dne 12. oktobra 2006 o spremembi členov 3 in 4 Poslovnika 
Parlamenta (2005/2036(REG)) – Poročilo Borut Pahorja

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojega sklepa z dne 14. decembra 2004 o preverjanju veljavnosti mandatov 
poslancev1 in zlasti odstavka 6 Sklepa,

– ob upoštevanju pisma svojega generalnega sekretarja z dne 15. februarja 2005,

– ob upoštevanju členov 201 in 202 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve in mnenja Odbora za pravne zadeve (A6-
0274/2006),

1. sprejema sklep o spremembi svojega Poslovnika, kakor je navedeno v nadaljevanju;

2. poudarja, da bodo predlogi sprememb začeli veljati prvi dan naslednjega delnega zasedanja v 
skladu s členom 202(3) svojega Poslovnika;

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

Izvirno besedilo Spremembe

Sprememba 1
Člen 3, odstavek -1 (novo)

-1. Po volitvah v Evropski parlament 
predsednik pozove pristojne organe držav 
članic, da Parlament nemudoma obvestijo 
o imenih izvoljenih poslancev, tako da 
lahko vsi poslanci nastopijo svoj mandat v 
Parlamentu od začetka prve seje po 
volitvah.
Predsednik pristojne organe hkrati 
opozori na ustrezne določbe Akta z dne 
20. septembra 1976 in jih pozove, da 
sprejmejo potrebne ukrepe v izogib 
morebitni nezdružljivosti s funkcijo 
poslanca Evropskega parlamenta.
(Sedanji člen 3(6) se črta.)

Sprememba 2
                                               
1 UL C 226 E, 15.9.2005, str. 51.
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Člen 3, odstavek -1 a (novo)

-1a. Vsak poslanec, o čigar izvolitvi je bil 
Parlament obveščen, pred nastopom 
mandata v Parlamentu poda pisno izjavo, 
da ne opravlja funkcije, ki v smislu člena 
7(1) in (2) Akta z dne 20. septembra 1976 
ni združljiva s funkcijo poslanca 
Evropskega parlamenta. Po splošnih 
volitvah se izjava, če je le mogoče, poda 
najpozneje šest dni pred ustanovno sejo 
Parlamenta. Dokler se ne preveri 
veljavnost mandata poslanca ali se ne 
odloči o morebitnem sporu, se poslanec 
pod pogojem, da je predhodno podpisal 
navedeno pisno izjavo, polnopravno 
udeležuje sej Parlamenta in njegovih 
organov.
Če se na podlagi dejstev, ki so preverljiva 
v javno dostopnih virih, ugotovi, da 
poslanec opravlja funkcijo, ki v smislu 
člena 7(1) in (2) Akta z dne 20. septembra 
1976 ni združljiva s funkcijo poslanca 
Evropskega parlamenta, Parlament na 
osnovi obvestila svojega predsednika 
potrdi sprostitev sedeža.
(Sedanji člen 3(5) se črta.)

Sprememba 3
Člen 3, odstavek 2, pododstavek 2

Veljavnosti mandata poslanca ni mogoče 
potrditi, če ni podal pisnih izjav v skladu s
členom 7 Akta z dne 20. septembra 1976
in Prilogo I tega poslovnika. 

Veljavnosti mandata poslanca ni mogoče 
potrditi, če ni podal pisnih izjav v skladu s
tem členom in Prilogo I tega poslovnika. 

Sprememba 4
Člen 4, odstavek 4

4. Neskladnosti, ki izhajajo iz nacionalne 
zakonodaje, se sporočijo Parlamentu, ki 
jih vzame na znanje.

4. Če pristojni organ države članice 
predsednika obvesti o prenehanju 
mandata poslanca Evropskega 
parlamenta na podlagi določb zakonodaje 
te države članice zaradi nezdružljivosti v 
smislu člena 7(3) Akta z dne 20. 
septembra 1976 ali odvzema mandata na 
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podlagi člena 13(3) tega akta, predsednik 
obvesti Parlament, da je mandat prenehal 
na dan, ki ga je sporočila država članica, 
slednjo pa pozove, naj nemudoma zapolni 
prosti sedež.

Kadar pristojni organi držav članic ali 
Unije ali zadevni poslanec obvesti 
predsednika o imenovanju na funkcijo, ki 
ni združljiva s funkcijo poslanca 
Evropskega parlamenta, predsednik obvesti 
Parlament, ta pa potrdi sprostitev sedeža.

Kadar pristojni organi držav članic ali 
Unije ali zadevni poslanec obvesti 
predsednika o imenovanju ali izvolitvi na 
funkcijo, ki ni združljiva s funkcijo 
poslanca Evropskega parlamenta v smislu 
člena 7(1) ali (2) Akta z dne 20. septembra 
1976, predsednik obvesti Parlament, ta pa 
potrdi sprostitev sedeža.

Sprememba 5
Člen 4, odstavek 6, alinea 2

- v primeru imenovanja na funkcijo, ki ni 
združljiva s funkcijo poslanca Evropskega 
parlamenta glede na nacionalni zakon o 
volitvah ali glede na člen 7 Akta z dne 20. 
septembra 1976: dan, ki so ga sporočili 
pristojni organi držav članic ali Unije ali 
zadevni poslanec.

- v primeru imenovanja ali izvolitve na 
funkcijo, ki ni združljiva s funkcijo 
poslanca Evropskega parlamenta v smislu 
člena 7(1) ali (2) Akta z dne 20. septembra 
1976: dan, ki so ga sporočili pristojni 
organi držav članic ali Unije ali zadevni 
poslanec.

Sprememba 6
Člen 4, odstavek 7

7. Ko Parlament potrdi, da obstaja prost 
sedež, o tem obvesti države članice.

7. Ko Parlament potrdi, da obstaja prost 
sedež, o tem obvesti državo članico in jo 
pozove, naj ga nemudoma zapolni.

Sprememba 7
Člen 11, razlaga

Če se med predsedovanjem najstarejšega 
poslanca pojavi vprašanje v zvezi s 
preverjanjem veljavnosti mandatov 
poslancev, ta zadevo preda odboru, 
pristojnemu za preverjanje veljavnosti 
mandatov poslancev.

Najstarejši poslanec izvršuje pooblastila 
predsednika iz drugega pododstavka člena 
3(-1a). Vse druge zadeve v zvezi s 
preverjanjem veljavnosti mandatov 
poslancev, ki se pojavijo med 
predsedovanjem najstarejšega poslanca, se 
predajo odboru, pristojnemu za preverjanje 
veljavnosti mandatov poslancev.
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Sklep Evropskega parlamenta z dne 10. maja 2007 o spremembah poslovnika Evropskega 
parlamenta za prilagoditev notranjih postopkov zahtevam po poenostavitvi zakonodaje 
Skupnosti (2005/2238(REG)) – Poročilo Maryline Reynaud

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga spremembe k poslovniku (B6-0582/2005),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Izvajanje Lizbonskega programa Skupnosti: 
Strategija za poenostavitev zakonodajnega okolja (KOM(2005)0535)",

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta 15. in 16. junija 2006, zlasti točke 41,

– ob upoštevanju resolucije z dne 16. maja 2006 o strategiji poenostavitve zakonodajnega 
okolja1, 

– ob upoštevanju resolucije z dne 16. maja 2006 o rezultatih preverjanja zakonodajnih 
predlogov, ki čakajo na obravnavo zakonodajalca2,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Strateški pregled boljše pravne ureditve v 
Evropski uniji" (KOM(2006)0689),

– ob upoštevanju členov 201 in 202 poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve in mnenja Odbora za pravne zadeve 
(A6-0143/2007),

A. ker se je Parlament v omenjeni resoluciji o strategiji poenostavitve zakonodajnega okolja z 
dne 16.5.2006 (točka 21) zavzel, „da bo razmislil o izboljšanju svojih postopkov in notranjih 
zakonodajnih tehnik, da bi s tem pospešil proces poenostavitve, vendar ob spoštovanju
postopkov, ki jih predvideva primarno pravo, predvsem Pogodba o ES“.

B. ker so tehnike kodifikacije in ponovnega sprejetja eno najpomembnejših orodij za 
poenostavitev zakonodaje Skupnosti, ki je del nove lizbonske strategije za rast in zaposlovanje 
v Evropi,

C. ker poslovnik vsebuje določbo o kodifikaciji, ki jo je treba pregledati, vendar ne vsebuje 
določbe o ponovnem sprejetju,

D. ker Parlament želi s pregledom in pojasnitvijo svojih postopkov resno prispevati k 
prizadevanjem za poenostavitev in spodbuditi Komisijo, da v ta namen pripravi več 
predlogov,

                                               
1 Sprejeta besedila s tem datumom, P6_TA(2006)0205.
2 Sprejeta besedila s tem datumom, P6_TA(2006)0206.
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E. ker je zaželeno, da Svet sprejme podobne ukrepe,

1. se odloči spremeniti svoj poslovnik, kot sledi;

2. opozarja, da bodo spremembe začele veljati prvi dan naslednjega delnega zasedanja;

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

Izvirno besedilo Predlogi sprememb

Predlog spremembe1
Člen 80

1. Kadar Komisija Parlamentu predloži 
predlog uradne kodifikacije zakonodaje 
Skupnosti, se predlog pošlje odboru, 
pristojnemu za pravne zadeve. Če se 
ugotovi, da predlog ne vsebuje vsebinskih 
sprememb obstoječe zakonodaje Skupnosti, 
se uporablja postopek iz člena 43.

1. Kadar Komisija Parlamentu predloži 
predlog kodifikacije zakonodaje Skupnosti, 
se predlog pošlje odboru, pristojnemu za 
pravne zadeve. Ta na podlagi načinov, 
dogovorjenih na medinstitucionalni ravni1, 
ugotovi, ali se omejuje zgolj na kodifikacijo 
brez vsebinskih sprememb.

2. Predsednik pristojnega odbora ali 
poročevalec, ki ga ta odbor imenuje, lahko 
sodeluje pri pregledu in reviziji predloga 
kodifikacije. Po potrebi lahko pristojni 
odbor da svoje mnenje vnaprej.

2. Odbor, ki je bil pristojen za akte za 
kodifikacijo, se lahko na lastno zahtevo ali 
na zahtevo odbora, pristojnega za pravne 
zadeve, zaprosi za mnenje glede primernosti 
kodifikacije.

3. Ne glede na določbe člena 43(3) se 
poenostavljeni postopek ne more 
uporabljati v zvezi s predlogom uradne 
kodifikacije, kadar temu postopku 
nasprotuje večina članov odbora, 
pristojnega za pravne zadeve, ali 
pristojnega odbora.

3. Predlogi sprememb besedila predloga 
niso dopustni.

Vendar lahko predsednik odbora, pristojnega 
za pravne zadeve, na zahtevo poročevalca 
predloži odboru v odobritev predloge 
sprememb, ki vsebujejo tehnične 
prilagoditve, pod pogojem, da so te potrebne 
za zagotavljanje skladnosti predloga s pravili 
kodifikacije in da ne vsebujejo vsebinskih 
sprememb predloga.

4. Če odbor, pristojen za pravne zadeve, 
ugotovi, da predlog ne vsebuje vsebinskih 
sprememb, ga predloži Parlamentu v 
odobritev.
Če ugotovi, da predlog vsebuje vsebinsko 
spremembo zakonodaje Skupnosti, 
predlaga Parlamentu zavrnitev predloga.
V obeh primerih Parlament sprejme sklep z 
enim samim glasovanjem brez predlogov 
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sprememb in razprave.
__________________________

1Medinstitucionalni sporazum z dne 20. decembra 
1994, Pospešeni način dela za uradno kodifikacijo 
zakonodajnih besedil, točka 4, UL C 102, 4.4 1996, 
str. 2.

Predlog spremembe 2

Člen 80 a (novo)

Člen 80 a
Ponovno sprejetje pravnih aktov

1. Kadar Komisija predloži Parlamentu 
predlog ponovnega sprejetja zakonodaje 
Skupnosti, se predlog posreduje odboru, 
pristojnemu za pravne zadeve in 
pristojnemu odboru.
2. Odbor, pristojen za pravne zadeve na 
podlagi načinov, dogovorjenih na 
medinstitucionalni ravni1, ugotovi, ali 
predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, 
razen tistih, ki so v predlogu opredeljene 
kot take.

V okviru tega pregleda predlogi sprememb 
besedila predloga niso dopustni. Vendar se 
drugi pododstavek člena 80(3) uporablja 
glede na določbe, ki pri predlogu 
ponovnega sprejetja pravnih aktov ostajajo 
nespremenjene.
3. Če odbor, pristojen za pravne zadeve 
meni, da predlog ne vsebuje vsebinskih 
sprememb, razen tistih, ki so bile 
opredeljene kot take, o tem obvesti pristojni 
odbor.

V tem primeru so, poleg pogojev iz členov 
150 in 151, v pristojnem odboru dopustni 
predlogi sprememb le, če zadevajo tiste dele 
predloga, ki vsebujejo spremembe.

Vendar lahko predloge sprememb za dele, 
ki ostajajo nepremenjeni, izjemoma 
sprejme posamično predsednik tega odbora, 
če meni, da to zahtevata nujna skladnost 
besedila ali povezanost z drugimi 
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dopustnimi predlogi sprememb.  Razloga 
morata biti navedena v pisni obrazložitvi 
predlogov sprememb.
4. Če odbor, pristojen za pravne zadeve 
meni, da predlog vsebuje vsebinske 
spremembe, razen tistih, ki so bile 
opredeljene kot take, predlaga Parlamentu 
zavrnitev predloga in o tem obvesti pristojni 
odbor.
V tem primeru predsednik Komisijo pozove, 
da predlog umakne. Če Komisija to stori, 
predsednik ugotovi, da je postopek 
brezpredmeten, in s tem seznani Svet. Če 
Komisija svojega predloga ne umakne, 
Parlament zadevo vrne pristojnemu 
odboru, ki jo pregleda po običajnem 
postopku.
______________________

1 Medinstitucionalni sporazum z dne 28. novembra 
2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu 
pravnih aktov, UL C 77, 28.3.2002, str. 1.
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Sklep Evropskega parlamenta z dne 30. novembra 2006 o spremembi člena 139 Poslovnika, 
prehodna določba o jezikovni ureditvi (2006/2244(REG)) – Poročilo Inga Friedricha

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pisma svojega predsednika z dne 20. julija 2006,

– ob upoštevanju členov 201 in 202 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0391/2006),

A. ker je Parlament 1. aprila 2004 v svoj Poslovnik vključil določbo, ki mu omogoča, da pri 
uporabi jezikovne ureditve o devetih novih jezikih, ki so se pridružili maja 2004, do konca leta 
2006 "izjemoma upošteva dejansko število razpoložljivih tolmačev in prevajalcev",

B. ker napredek, dosežen pri teh jezikih, vseeno ne dopušča, da bi ta prehodna določba do konca 
leta prenehala veljati, ne da bi jo nadomestili, ampak bi bilo treba izkoristiti možnost 
podaljšanja,

C. ker se bodo pri bolgarskem in romunskem jeziku, ki se bosta pridružila 1. januarja 2007, nekaj 
časa pojavljale enake težave in ker tudi irščina, ki bo uradni jezik postala ob istem času, 
povzroča še posebne praktične težave,

D. ker bi bilo treba glede na te okoliščine obstoječo prehodno določbo preoblikovati in podaljšati 
njeno veljavnost do konca tega parlamentarnega obdobja,

E. ker cilj polne uresničitve večjezičnosti, opredeljen v členu 138 Poslovnika, ostaja,

1. sklene, da v svoj Poslovnik vnese naslednjo spremembo;

2. sklene, da začne ta sprememba veljati 1. januarja 2007;

3. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje v vednost Svetu in Komisiji.

Izvirno besedilo Spremembe

Sprememba 1
Člen 139

1. Pri uporabi člena 138 se glede uradnih 
jezikov držav članic, ki so pristopile 
Evropski uniji dne 1. maja 2004, od dneva 
pristopa do 31. decembra 2006 izjemoma 
upošteva dejansko število razpoložljivih 
tolmačev in prevajalcev.

1. V prehodnem obdobju, ki traja do 
konca šestega parlamentarnega obdobja, 
so odstopanja od člena 138 dovoljena, če 
kljub ustreznim postopkom ni na voljo 
zadostno število tolmačev ali prevajalcev 
za enega od uradnih jezikov.

2. Generalni sekretar predloži predsedstvu 2. Na predlog generalnega sekretarja 
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izčrpno četrtletno poročilo o doseženem 
napredku pri uporabi člena 138 v celoti in 
posreduje vsem poslancem kopijo 
poročila.

predsedstvo potrdi, ali so izpolnjeni pogoji 
iz odstavka 1 za vsak zadevni uradni jezik, 
in na podlagi poročila generalnega 
sekretarja o napredku vsakih šest mesecev 
pregleda svoj sklep. Predsedstvo sprejme 
potrebne izvedbene določbe.
2a. Uporablja se začasna posebna 
ureditev, ki jo Svet sprejme na podlagi 
pogodb v zvezi s pripravo pravnih aktov, z 
izjemo uredb, ki jih skupaj sprejmeta 
Evropski parlament in Svet.

3. Na obrazloženo priporočilo predsedstva 
lahko Parlament kadar koli odloči o 
prenehanju veljavnosti tega člena ali v 
primeru poteka roka iz odstavka 1 o 
podaljšanju veljavnosti.

3. Na obrazloženo priporočilo predsedstva 
lahko Parlament kadar koli odloči o 
prenehanju veljavnosti tega člena ali v 
primeru poteka roka iz odstavka 1 o 
podaljšanju veljavnosti.
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Sklep Evropskega parlamenta z dne 14. decembra 2006 o spremembi člena 81 Poslovnika 
Parlamenta – Izvedbene določbe (2006/2211(REG)) – Poročilo Richarda Corbetta

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojega stališča z dne 6. julija 2006 o osnutku Sklepa Sveta, ki spreminja Sklep 
1999/468/ES o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil 
in zlasti odstavka 2 osnutka Sklepa1,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2006/512/ES z dne 17. julija 2006 o spremembah Sklepa 
1999/468/ES o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih 
pooblastil2,

– ob upoštevanju pisma svojega predsednika z dne 20. julija 2006,

– ob upoštevanju členov 201 in 202 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0415/2006),

A. ker so pogajanja med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo pripeljala do sklenitve 
medinstitucionalnega sporazuma v obliki skupne izjave, ki pozdravlja osnutek novega postopka, 
ki bo vpeljan v Sklep 1999/468/ES,

B. ker nov postopek, poznan kot "regulativni postopek s pregledom", Evropskemu parlamentu in 
Svetu daje pravico, da enakovredno pregledujeta "kvazi-zakonodajne" ukrepe, s katerimi se 
izvaja instrument, ki je bil sprejet s postopkom soodločanja, ter da takšne ukrepe lahko zavrneta,

C. ker bo Sklep 2006/512/ES spremljala ta skupna izjava, izjava Komisije, ki bo zapisana v 
zapisniku Sveta in izjave Komisije glede izvajanja in uporabe novega postopka,

D. ker je primerno spremeniti člen 81 Poslovnika, da bi omogočili Parlamentu uživanje svojih 
pravic v novem postopku pod najboljšimi pogoji,

1. sklene, da v svoj Poslovnik vnese naslednji predlog spremembe;

2. sklene, da ta predlog spremembe začne veljati 1. januarja 2007;

3. naroči svojemu predsedniku, naj s sporazumom z ostalimi institucijami na upravni ravni 
zagotovi, da osnutki ukrepov Parlamentu ne bodo posredovani tik pred parlamentarnimi 
počitnicami;

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

Izvirno besedilo Spremembi

                                               
1 P6_TA(2006)0310.
2 UL L 200, 22.7.2006, str. 11.
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Spremembi 1 in 2
Člen 81

Izvedbene določbe Izvedbeni ukrepi

1. Kadar Komisija Parlamentu predloži 
osnutek izvedbenega ukrepa, predsednik 
dokument pošlje odboru, ki je pristojen za 
akt, iz katerega izvedbene določbe izhajajo.

1. Kadar Komisija Parlamentu predloži 
osnutek izvedbenih ukrepov, predsednik 
osnutek ukrepov pošlje odboru, ki je 
pristojen za akt, iz katerega izvedbeni
ukrepi izhajajo. Ko med odbori poteka 
okrepljeno sodelovanje glede temeljnega 
akta, pristojni odbor povabi drugi odbor, 
da ustno ali pisno sporoči svoja stališča.

2. Parlament lahko na predlog pristojnega 
odbora v enem mesecu - ali treh mesecih, 
v kolikor gre za ukrepe finančnih storitev 
- od prejema osnutka izvedbenega ukrepa 
sprejme resolucijo o nasprotovanju 
osnutku ukrepa, zlasti če slednji presega 
izvedbena pooblastila, predvidena v 
temeljnem aktu. Če pred potekom roka ni 
nobenega delnega zasedanja ali kadar je 
potrebno nujno ukrepanje, se šteje, da je 
pravica do odziva prenešena na pristojni 
odbor. Ta odziv je v obliki pisma 
predsednika odbora pristojnemu članu 
Komisije, o njem pa se obvestijo vsi 
poslanci.

2. Predsednik pristojnega odbora določi 
rok, v katerem poslanci predlagajo, da 
odbor nasprotuje osnutku ukrepov. Odbor 
lahko sklene, da bo med svojimi člani ali 
stalnimi namestniki imenoval 
poročevalca, če meni, da je to primerno. 
Če se odbor na strinja z osnutkom 
ukrepov, vloži predlog resolucije, ki 
nasprotuje sprejetju osnutka ukrepov in ki 
lahko navaja tudi spremembe, ki jih je 
treba vnesti v osnutek ukrepov.

Če Parlament ukrepu nasprotuje, 
predsednik od Komisije zahteva, da ukrep
umakne ali spremeni oziroma da predloži 
predlog po ustreznem zakonodajnem 
postopku.

Če Parlament sprejme takšno resolucijo v 
veljavnem roku od prejema osnutka 
ukrepov, predsednik od Komisije zahteva, 
da umakne ali spremeni osnutek ukrepov
oziroma da predloži predlog po ustreznem 
zakonodajnem postopku.
3. Če pred potekom roka ni nobenega 
delnega zasedanja, se šteje, da je pravica 
do odziva prenesena na pristojni odbor. 
Ta odziv je v obliki pisma predsednika 
odbora pristojnemu članu Komisije, o 
njem pa se obvestijo vsi poslanci.
4. Če izvedbeni ukrepi, ki jih predvidi 
Komisija, sodijo v regulativni postopek s 
pregledom, se odstavek 3 ne uporabi, 
odstavka 1 in 2 pa se dopolnita, kakor 
sledi:
(a) čas za pregled začne teči, ko je osnutek 
ukrepov predložen Parlamentu v vseh 
uradnih jezikih;
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(b) Parlament lahko nasprotuje sprejetju 
osnutka ukrepov, in svoje nasprotovanje 
utemelji s tem, da osnutek ukrepov 
presega izvedbena pooblastila, določena v 
temeljnem aktu, da ni skladen s ciljem ali 
z vsebino temeljnega akta ali da ne 
upošteva načela subsidiarnosti ali načela 
sorazmernosti;
(c) Parlament lahko z večino poslancev 
nasprotuje sprejetju osnutka ukrepov.
(d) Če osnutek ukrepov temelji na 
odstavku 5 ali 6 člena 5a Sklepa 
1999/468/ES, ki predvideva krajši rok za 
nasprotovanje Parlamenta, lahko 
predsednik pristojnega odbora, če se 
odbor ni mogel sestati v času, ki ga je imel 
na voljo, vloži predlog resolucije, ki 
nasprotuje sprejetju osnutka ukrepov.
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Sklep Evropskega parlamenta z dne 14. decembra 2006 o spremembi členov 15 in 182(1) 
Poslovnika Parlamenta − Izvolitev kvestorjev in predsedstva odborov (2006/2287(REG)) –
Poročilo Joja Leinena

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga spremembe svojega Poslovnika (B6-0628/2006),

– ob upoštevanju členov 201 in 202 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0464/2006),

1. se odloči spremeniti svoj Poslovnik, kot sledi;

2. sklene, da bosta spremembi začeli veljati 1. januarja 2007;

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

Izvirno besedilo Spremembi

Sprememba 1
Člen 15, pododstavek 2 a (novo)

Za obdobje od januarja 2007 do julija 
2009 Parlament izvoli šest kvestorjev.

Sprememba 2
Člen 182, odstavek 1, pododstavek 1 a (novo)

Za obdobje od januarja 2007 do julija 
2009 predsedstva odborov imenujejo štiri 
podpredsednike.
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Sklep Evropskega parlamenta z dne 10. julija 2007 o spremembi člena 201 Poslovnika 
Parlamenta o uporabi in razlagi Poslovnika (2006/2192(REG)) – Poročilo Richarda Corbetta 

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga spremembe svojega Poslovnika (B6-0166/2006),

– ob upoštevanju členov 201 in 202 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0230/2007),

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 Spremembe

Sprememba 1
Člen 201, odstavek 1

1. V primeru dvoma v zvezi z uporabo ali 
razlago poslovnika lahko predsednik ne 
glede na prejšnje odločitve zadevo pošlje 
pristojnemu odboru v obravnavo.

1. V primeru dvoma v zvezi z uporabo ali 
razlago tega poslovnika lahko predsednik 
zadevo pošlje pristojnemu odboru v 
obravnavo.

Predsednik lahko zadevo pošlje 
pristojnemu odboru tudi, kadar je v 
skladu s členom 166 sproženo vprašanje 
pravilnosti postopka.

Predsedniki odborov to lahko naredijo, ko 
se tak dvom pojavi med delom odbora in 
je s tem povezan.
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Sklep Evropskega parlamenta z dne 13. novembra 2007 o spremembi Poslovnika 
Evropskega parlamenta z vidika Statuta poslancev (2006/2195(REG)) – Poročilo Inga 
Friedricha

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pisma svojega predsednika z dne 29. junija 2006 in razglasitve na zasedanju 7. 
septembra 2006,

– ob upoštevanju členov 201 in 202 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve in mnenja Odbora za pravne 
zadeve(A6-0368/2007),

1. se odloči spremeniti svoj Poslovnik, kot sledi;

2. sprejme sklep, da bodo spremembe začele veljati prvi dan parlamentarnega obdobja 
Evropskega parlamenta, ki se začne v letu 2009;

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

Izvirno besedilo Spremembe 

Sprememba 1
Člen 8

Povračilo stroškov in nadomestil Izvajanje Statuta poslancev
Pravila, ki urejajo povračilo stroškov in 
nadomestil poslancem, določi predsedstvo.

Če ni določeno drugače, sprejme določbe, 
ki urejajo izvajanje Statuta poslancev 
Evropskega parlamenta, predsedstvo.

Sprememba 2
Člen 39, odstavek 1

1. Parlament lahko z resolucijo, sprejeto na 
podlagi samoiniciativnega poročila 
pristojnega odbora, od Komisije zahteva, da 
mu predloži vsak ustrezen predlog v skladu s 
členom 192(2) Pogodbe ES. Resolucijo 
sprejme večina poslancev. Istočasno 
Parlament lahko določi rok za predložitev 
takega predloga. 

1. Parlament lahko z resolucijo, sprejeto na 
podlagi samoiniciativnega poročila 
pristojnega odbora, sestavljenega v skladu s 
členom 45, od Komisije zahteva, da mu 
predloži vsak ustrezen predlog za sprejetje 
novega ali spremembo obstoječega akta 
Skupnosti v skladu s členom 192(2) Pogodbe 
ES. Resolucijo sprejme večina poslancev. 
Istočasno Parlament lahko določi rok za 
predložitev takega predloga. 

Sprememba 3
Člen 39, odstavek 1 a (novo)
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1a. Vsak poslanec lahko na podlagi 
pravice do pobude Parlamenta v skladu s 
členom 192 Pogodbe ES vloži predlog za 
akt Skupnosti.

Sprememba 4
Člen 39, odstavek 1 b (novo)

1b. Predlog se vloži pri predsedniku, ki ga 
pošlje v obravnavo pristojnemu odboru. 
Pred takšnim posredovanjem odboru se 
predlog prevede v tiste uradne jezike, za 
katere predsednik odbora meni, da so 
potrebni za kratko obravnavo. Odbor 
sprejme sklep o nadaljnjem postopku v 
roku treh mesecev po posredovanju in po 
zaslišanju pripravljavca predloga.
Kadar odbor sklene, da bo Parlamentu 
predložil predlog v skladu s postopkom iz 
člena 45, se ime avtorja predloga navede v 
naslovu poročila.

Sprememba 5
Člen 39, odstavek 2

2. Pred začetkom postopka v skladu s 
členom 45 pristojni odbor ugotovi, da tak 
predlog ni v pripravi, kadar:

črtano

(a) predlog ni vključen v letni zakonodajni 
program;
(b) se priprave predloga še niso začele ali 
neupravičeno zamujajo;
(c) Komisija ni pozitivno odgovorila na 
prejšnje zahteve, ki jih je podal pristojni 
odbor ali so vsebovane v resoluciji, ki jo je 
Parlament sprejel z večino oddanih glasov.

Sprememba 6
Člen 45, odstavek 1

1. Odbor, ki namerava pripraviti poročilo in 
vložiti predlog resolucije Parlamentu o 
zadevi v okviru svojih pristojnosti, v zvezi s 
katero se ga ni prosilo za nasvet niti se od
njega ni zahtevalo mnenja v skladu s členom 
179(1), lahko to stori le po pridobitvi 
dovoljenja konference predsednikov. 
Zavrnitev takega dovoljenja mora biti vedno 

1. Odbor, ki namerava pripraviti poročilo in 
vložiti predlog resolucije Parlamentu o 
zadevi v okviru svojih pristojnosti, v zvezi s 
katero se ga ni prosilo za nasvet niti se od 
njega ni zahtevalo mnenja v skladu s členom 
179(1), lahko to stori le po pridobitvi 
dovoljenja konference predsednikov. 
Zavrnitev takega dovoljenja mora biti vedno 
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obrazložena. obrazložena. Kadar je predmet poročila 
predlog, ki ga je vložil poslanec v skladu s 
členom 39(1a), se lahko dovoljenje odreče 
le, če niso izpolnjeni pogoji iz člena 5 
Statuta poslancev ter člena 192 Pogodbe 
ES.

Sprememba 7
Člen 150, odstavek 6, pododstavek 1

6. O predlogih sprememb se glasuje po 
njihovi objavi in razdelitvi v vseh uradnih 
jezikih, razen če Parlament odloči drugače.
Parlament ne more odločiti drugače, če 
temu nasprotuje najmanj 40 poslancev.

6. O predlogih sprememb se glasuje po 
njihovi objavi in razdelitvi v vseh uradnih 
jezikih, razen če Parlament odloči drugače.
Parlament ne more odločiti drugače, če 
temu nasprotuje najmanj 40 poslancev. 
Parlament se izogiba sprejemanju 
odločitev, s katerimi bi bili poslanci, ki 
uporabljajo določen jezik, na 
nesprejemljiv način diskriminirani.

Sprememba 8
Priloga I, člen 2, odstavek 1, točka (a a) (novo)

(aa) vsako nadomestilo, ki ga poslanec 
prejema za opravljanje mandata v drugem 
parlamentu,

Sprememba 9
Priloga I, člen 4

Do sprejetja statuta poslancev Evropskega 
Parlamenta, ki bo nadomestil različne 
nacionalne predpise, veljajo za poslance 
glede prijavljanja premoženja predpisi 
držav članic, v katerih so bili izvoljeni.

Glede prijavljanja premoženja veljajo za 
poslance predpisi držav članic, v katerih so 
bili izvoljeni.

Sprememba 10
Priloga VII, točka C a (novo)

Ca. Osebno navzkrižje interesov
S soglasjem predsedstva se lahko 
poslancu z utemeljenim sklepom zavrne 
vpogled v dokument Parlamenta, če 
predsedstvo po zaslišanju poslanca meni, 
da lahko vpogled na nesprejemljiv način 
škoduje institucionalnim interesom 
Parlamenta ali javnemu interesu in da 
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poslanec želi vpogled iz zasebnih ali 
osebnih razlogov. Poslanec lahko zoper 
takšno odločitev v roku enega meseca po 
njenem posredovanju vloži pisno 
obrazloženo pritožbo. O pritožbi odloči 
Parlament brez razprave na zasedanju, ki 
sledi njeni vložitvi.
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Sklep Evropskega parlamenta z dne 9. julija 2008 o spremembi člena 29 Poslovnika 
Parlamenta – oblikovanje političnih skupin (2006/2201(REG)) – Poročilo Richarda Corbetta

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga spremembe svojega Poslovnika (B6-0420/2006),

– ob upoštevanju členov 201 in 202 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0206/2008),

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

2. je sklenil, da bo predlog spremembe začel veljati prvi dan naslednjega delnega zasedanja po 
evropskih volitvah leta 2009;

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

Sprememba 3

Poslovnik Parlamenta
Člen 29 – odstavek 2

Izvirno besedilo Sprememba

2. Politično skupino sestavljajo poslanci, 
izvoljeni v najmanj petini držav članic. 
Najmanjše število poslancev, potrebno za 
oblikovanje politične skupine, je dvajset.

2. Politično skupino sestavljajo poslanci, 
izvoljeni v najmanj četrtini držav članic. 
Najmanjše število poslancev, potrebno za 
oblikovanje politične s k u p i n e ,  je 
petindvajset.

Sprememba 1

Poslovnik Parlamenta
Člen 29  odstavek 2 a (novo)

Izvirno besedilo Sprememba

2a. Če število članov skupine pade pod 
zahtevani prag, lahko predsednik ob 
soglasju konference predsednikov dovoli 
nadaljnji obstoj skupine do naslednje 
ustanovne seje Parlamenta, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji:
– člani še vedno predstavljajo vsaj petino 
držav članic;
– skupina je obstajala več kot eno leto.
Predsednik tega odstopanja ne uporabi, 
kadar obstajajo zadostni dokazi za 
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domnevo, da se zlorablja.
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Predloga sklepa Evropskega parlamenta o reviziji Poslovnika glede postopka za peticije 
(2006/2209(REG))1 – Poročilo Gérarda Onestaja

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pisma svojega predsednika z dne 20. julija 2006,

– ob upoštevanju členov 201 in 202 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve in mnenja Odbora za peticije 
(A6-0000/2008),

1. se odloči spremeniti svoj poslovnik, kot sledi;

2. opozarja, da bodo spremembe začele veljati prvi dan naslednjega delnega zasedanja, z izjemo 
spremembe člena 193a(novo), ki bo začela veljati prvi dan po začetku veljavnosti ustrezne 
določbe pogodbe;

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

Predlog spremembe 1

Poslovnik Parlamenta
Člen 191 – odstavek 2 a (novo)

Izvirno besedilo Predlog spremembe

2a. Kadar peticijo podpiše več fizičnih ali 
pravnih oseb, podpisniki določijo 
predstavnika in njegovega namestnika, ki 
pri izvajanju določb, ki sledijo, štejeta kot 
predlagatelja peticije.
Če predstavnik in njegov namestnik nista 
bila določena, se kot predlagatelj peticije 
šteje prvi podpisnik ali druga ustrezna 
oseba.

Predlog spremembe 2

Poslovnik Parlamenta
Člen 191 – odstavek 2 b (novo)

                                               
1 Tega poročila se ni obravnavalo in ne o njem glasovalo na plenarnem zasedanju, tako je naslednje 

besedilo navedeno, kot ga je sprejel Odbor za ustavne zadeve (AFCO).
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Izvirno besedilo Predlog spremembe

2b. Vsak predlagatelj peticije lahko 
kadarkoli umakne svojo podporo peticiji.
Po umaknitvi podpore vseh predlagateljev 
peticije peticija postane nična.

Obrazložitev

Veljavni poslovnik ne predvideva možnosti, da predlagatelj peticije umakne podporo peticiji. 
Glede na vse večje število peticij, ki jih podpira veliko število ljudi, in se pogosto prej tičejo zadev 
političnega pomena, kot pa da bi imele neposreden vpliv na omejeno število ljudi, se zdi potrebno 
predlagatelju peticije zagotoviti takšno možnost.

Predlog spremembe 3

Poslovnik Parlamenta
Člen 191 – odstavek 3

Izvirno besedilo Predlog spremembe

3. Peticije morajo biti sestavljene v enem 
izmed uradnih jezikov Evropske unije. 

3. Peticije morajo biti sestavljene v 
uradnem jeziku Evropske unije.

Peticije, sestavljene v drugih jezikih, se 
upoštevajo le, če predlagatelj priloži 
prevod ali povzetek v enem izmed uradnih 
jezikov Evropske unije. Prevod oziroma 
povzetek je osnova za delo Parlamenta.
Dopisovanje Parlamenta s predlagateljem 
poteka v uradnem jeziku prevoda oziroma 
povzetka.

Peticije, sestavljene v drugih jezikih, se 
upoštevajo le, če predlagatelj priloži 
prevod v uradnem jeziku. Dopisovanje 
Parlamenta s predlagateljem poteka v 
uradnem jeziku prevoda oziroma povzetka.

Predsedstvo lahko odloči, da se peticije in 
dopisovanje s predlagatelji lahko 
pripravijo v drugih jezikih, ki se 
uporabljajo v državi članici.

Obrazložitev
Predsedstvo je že sprejelo odločitev, da Parlament odgovarja na dopise državljanov, napisane v 
baskovskem, katalonskem in galicijskem jeziku, v teh jezikih.

Predlog spremembe 4

Poslovnik Parlamenta
Člen 191 – odstavek 5
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Izvirno besedilo Predlog spremembe

5. Predsednik posreduje v register vpisane 
peticije pristojnemu odboru, ki najprej 
ugotovi, ali le-te sodijo na področje 
delovanja Evropske unije.

5. Predsednik posreduje v register vpisane 
peticije pristojnemu odboru, ki najprej 
ugotovi dopustnost ali nedopustnost 
peticije v skladu s členom 194 Pogodbe 
ES.
Če pristojni odbor ne doseže soglasja 
glede dopustnosti peticije, se ta označi za 
dopustno na zahtevo vsaj četrtine članov 
odbora.

Obrazložitev
The right of petitions is a vital citizens' right based on the primary law and must not be restricted 
by a politically motivated decision. Therefore the decision on the admissibility of the petition, as a 
very sensitive, is supposed to be a legal one, even if it has some political aspects. 
This decision should preferably only be taken by a consensus of the Committee Members. As 
however it is difficult to achieve consensus in some political matters, it seems to be appropriate to 
grant to a qualified minority the right to oppose a declaration of inadmissibility, as an exceptional 
case, in order to overcome a deadlock.

Predlog spremembe 5

Poslovnik Parlamenta
Člen 191 – odstavek 6

Izvirno besedilo Predlog spremembe

6. Peticije, ki jih odbor označi za 
nedopustne, se arhivirajo; predlagatelj 
peticije je obveščen o taki odločitvi in 
razlogih zanjo.

6. Peticije, ki jih odbor označi za 
nedopustne, se arhivirajo; predlagatelj 
peticije je obveščen o taki odločitvi in 
razlogih zanjo. Če je mogoče, se lahko 
predlaga druga pravna sredstva.

Predlog spremembe 6

Poslovnik Parlamenta
Člen 191 – odstavek 7

Izvirno besedilo Predlog spremembe

7. V primeru iz odstavka 6 lahko odbor 
predlagatelju peticije svetuje, naj se obrne 
na pristojni organ zadevne države članice 
ali Evropske unije.

črtano
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Predlog spremembe 7

Poslovnik Parlamenta
Člen 191 – odstavek 8

Izvirno besedilo Predlog spremembe

8. Če predlagatelj posebej ne zahteva 
zaupnega obravnavanja peticije, se 
slednja vpiše v javni register.

8. Ko so peticije registrirane, postanejo 
praviloma javni dokument in Parlament 
lahko zaradi preglednosti objavi ime 
predlagatelja peticije in njeno vsebino.

Predlog spremembe 8

Poslovnik Parlamenta
Člen 191 – odstavek 8 a (novo)

Izvirno besedilo Predlog spremembe

8a. Predlagatelj peticije lahko ne glede na 
določbe odstavka 8 zgoraj zahteva, da se 
njegovo ime zaradi varovanja njegove 
zasebnosti ne objavi, Parlament pa mora 
tej zahtevi ugoditi.
Kadar pritožba predlagatelja peticije ne 
dopušča preiskave zaradi anonimnosti, se 
s predlagateljem peticije dogovori o 
nadaljnjih korakih.

Predlog spremembe 9

Poslovnik Parlamenta
Člen 191 – odstavek 8 b (novo)

Izvirno besedilo Predlog spremembe

8b. Predlagatelj peticije lahko zahteva, da 
se njegova peticija obravnava zaupno, 
Parlament pa mora v tem primeru uvesti 
ustrezne varnostne ukrepe ter s tem 
zagotoviti, da se vsebina ne objavi. 
Predlagatelj peticije se obvesti o 
natančnih pogojih uporabe te določbe.
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Predlog spremembe 10

Poslovnik Parlamenta
Člen 192 – odstavek -1 (novo)

Izvirno besedilo Predlog spremembe

-1. Pristojni odbor obravnava dopustne 
peticije med opravljanjem svojih običajnih 
dejavnosti, in sicer med razpravo na redni 
seji ali s pisnim postopkom. Predlagatelji 
peticije so lahko vabljeni na seje odbora, 
če se razpravlja o njihovi peticiji, ali lahko 
zahtevajo, da so prisotni. Predsednik po 
svoji presoji da besedo predlagateljem 
peticije.

Predlog spremembe 11

Poslovnik Parlamenta
Člen 192 – odstavek 1

Izvirno besedilo Predlog spremembe

1. Pristojni odbor lahko pripravi poročilo 
ali kako drugače izrazi svoje mnenje o 
peticijah, ki jih je označil za dopustne.

1. Pristojni odbor lahko v skladu s členom 
45(1) pripravi samoiniciativno poročilo o 
peticiji, ki je bila označena za dopustno, 
ali predloži Parlamentu kratek in jedrnat 
predlog resolucije, pod pogojem, da 
konferenca predsednikov temu ne 
ugovarja. Ti predlogi resolucije se uvrstijo 
na osnutek dnevnega reda delnega 
zasedanja, ki je najkasneje osem tednov 
po njihovem sprejemu v odboru.  O njih 
glasuje z enim samim glasovanjem brez 
razprave, razen če se konferenca 
predsednikov izjemoma odloči za uporabo 
člena 131a.

Odbor lahko, predvsem v zvezi s 
peticijami, ki merijo na spremembo 
obstoječe zakonodaje, prosi za mnenja 
drugih odborov v skladu s členom 46.

Odbor lahko v skladu členom 46 in prilogo 
VI prosi za mnenja drugih odborov, ki so 
posebej pristojni za zadevno vprašanje.

Predlog spremembe 12

Poslovnik Parlamenta
Člen 192 – odstavek 2
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Izvirno besedilo Predlog spremembe

2. Vzpostavi se elektronski register, v 
katerem lahko državljani izrazijo svojo 
podporo predlagatelju peticije, tako da 
dodajo svoj elektronski podpis pod peticije, 
ki so bile označene za dopustne in vpisane 
v register.

2. Vzpostavi se elektronski register, v 
katerem lahko državljani izrazijo ali 
umaknejo svojo podporo predlagatelju 
peticije, tako da dodajo svoj elektronski 
podpis k peticijam, ki so bile označene za 
dopustne in vpisane v register.

Predlog spremembe 13

Poslovnik Parlamenta
Člen 192 – odstavek 3

Izvirno besedilo Predlog spremembe

3. Pri obravnavi peticij ali ugotavljanju 
dejstev lahko odbor organizira predstavitve 
mnenj predlagateljev peticije ali splošne 
predstavitve mnenj ali pošlje svoje člane 
na kraj dogajanja zaradi ugotovitve 
dejstev.

3. Pri preiskovanju peticij, ugotavljanju 
dejstev ali iskanju rešitev lahko odbor 
organizira raziskovalne obiske države 
članice ali regije, ki jo peticija zadeva.

Poročila o obiskih pripravijo njihovi 
udeleženci. Ko odbor poročila odobri, se 
jih posreduje predsedniku.

Predlog spremembe 14

Poslovnik Parlamenta
Člen 192 – odstavek 4

Izvirno besedilo Predlog spremembe

4. Za pripravo svojega mnenja lahko
odbor prosi Komisijo, da mu predloži 
dokumente, posreduje informacije in 
dovoli vstop v svoje prostore.

4. Odbor lahko prosi Komisijo, da mu 
pomaga, še posebej v zvezi s podrobnostmi 
glede uporabe prava Skupnosti in 
njegovega izpolnjevanja ter pri 
posredovanju vseh informacij in 
dokumentov, povezanih s temo peticije. 
Predstavniki Komisije so vabljeni, da 
sodelujejo na sejah odbora.

Predlog spremembe 15

Poslovnik Parlamenta
Člen 192 – odstavek 5
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Izvirno besedilo Predlog spremembe

5. Po potrebi odbor Parlamentu predloži 
predloge resolucij v zvezi z obravnavanimi 
peticijami.

5. Odbor lahko prosi predsednika, da 
njegovo mnenje ali priporočilo posreduje 
Komisiji, Svetu ali zadevnemu organu 
države članice za ukrepanje ali odgovor.

Odbor lahko tudi zahteva, da predsednik 
njegova mnenja posreduje Komisiji ali 
Svetu.

Predlog spremembe 16

Poslovnik Parlamenta
Člen 192 – odstavek 7

Izvirno besedilo Predlog spremembe

7. Predsednik Parlamenta predlagatelje 
peticij seznani s sprejetimi odločitvami in 
razlogi zanje.

7. Predlagatelji peticije so obveščeni o 
sprejetih odločitvah odbora in o razlogih, 
ki odločitev utemeljujejo.

Ko je obravnava dopustne peticije 
končana, se naznani zaključek in obvesti 
predlagatelja peticije.

Predlog spremembe 17

Poslovnik Parlamenta
Člen 193 a (novo)

Izvirno besedilo Predlog spremembe

Člen 193 a
Državljanska pobuda

Ko je Parlament obveščen, da je bila 
Komisija vabljena, naj v skladu s členom 
11(4) pogodbe o EU predloži predlog 
pravnega akta, odbor za peticije preveri, 
ali bo to vplivalo na njegovo delo in po 
potrebi o tem obvesti predlagatelje peticij, 
ki se nanašajo na zadevno temo.

Obrazložitev
Ta predlog spremembe ne more imeti pravnega učinka pred začetkom veljavnosti lizbonske 
pogodbe.
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Sklep Evropskega parlamenta z dne 22. maja 2007 o spremembi člena 47 Poslovnika 
Evropskega parlamenta „Sodelovanje med odbori“ (2007/2016(REG)) – Poročilo Richarda 
Corbetta

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 (A6-0139/2007),

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

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

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

Izvirno besedilo Sprememba

Sprememba 3
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 členom 179(2) ali 45 oziroma na 
podlagi Priloge VI 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 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 predsedniki, poročevalec in 
pripravljavci mnenj skupaj določijo dele 
besedila, ki so v njihovi izključni ali skupni 
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pristojnosti, in se natančno dogovorijo o 
načinih 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 pridružen odbor, 
kadar se te nanašajo na zadeve, za katere 
predsednik pristojnega odbora na podlagi 
Priloge VI in po posvetovanju s 
predsednikom pridruženega odbora meni, 
da sodijo v izključno pristojnost 
pridruženega odbora in ki niso v nasprotju z 
ostalimi deli poročila. Predsednik 
pristojnega odbora upošteva vse dogovore, 
sprejete v skladu s tretjo alineo;

- če je za predlog potreben spravni 
postopek, so v delegacijo Parlamenta 
vključeni pripravljavci mnenj vseh 
pridruženih odborov.
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Osnutek poročila o splošni reviziji Poslovnika Evropskega parlamenta (2007/2124(REG)) –
Poročilo Richarda Corbetta

Ta osnutek poročila ni bil sprejet v odboru do zaključka oblikovanja te različice „pregleda 
mandata“. Vključeno bo v različici, ki bo objavljena glede na izid glasovanja na plenarnem 
zasedanju.
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Sklep Evropskega parlamenta z dne 8. julija 2008 o spremembi Poslovnika Parlamenta v 
zvezi s potrditvijo Komisije (2007/2128(REG)) – Poročilo Andrewa Duffa

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pisma svojega predsednika z dne 14. decembra 2006,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 1. decembra 2005 o smernicah za potrditev Komisije1,

– ob upoštevanju členov 201 in 202 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0198/2008),

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

2. opozarja, da bodo spremembe začele veljati prvi dan naslednjega delnega zasedanja;

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

Sprememba 1

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 99 – odstavek 2

Izvirno besedilo Sprememba

2. Odbor kandidata povabi, da poda izjavo 
in odgovarja na vprašanja. 

2. Ustrezni odbor ali odbori kandidata za 
komisarja povabijo, da poda izjavo in 
odgovarja na vprašanja. Predstavitve so 
organizirana tako, da kandidati za 
komisarja Parlamentu lahko razkrijejo 
vse ustrezne informacije. Določbe o 
organizaciji teh predstavitev so navedene 
v prilogi Poslovnika1.
___________
1 Glej Prilogo XVIb.

Sprememba 2

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 99 – odstavek 6

Izvirno besedilo Sprememba

6. V primeru sprememb razdelitve 
delovnih področij in odgovornosti med 
trajanjem mandata Komisije so zadevni 

6. V primeru bistvene spremembe
razdelitve delovnih področij in 
odgovornosti med trajanjem mandata 

                                               
1 UL C 285 E, 22.11.2006, str. 137.
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komisarji povabljeni, da se predstavijo 
odborom, ki so pristojni za njihova 
področja.

Komisije ter pri zapolnitvi prostih mest ali 
imenovanju novega komisarja po pristopu 
nove članice so zadevni komisarji 
povabljeni, da se predstavijo odborom, ki 
so pristojni za njihova področja v skladu z 
odstavkom 2.

Sprememba 3

Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga XVI b (novo)

Izvirno besedilo Sprememba

PRILOGA XVIb
Smernice za potrditev Komisije
1. Naslednja načela, merila in ukrepi se 
uporabljajo za to, da se celoten kolegij 
Komisije potrdi z glasovanjem 
Parlamenta:
(a) Temelj ocenjevanja
Parlament oceni kandidate za komisarje 
na osnovi njihove splošne usposobljenosti, 
evropske zavezanosti in osebne 
neodvisnosti. Oceni znanje o njihovem 
predvidenem delovnem področju in 
njihove komunikacijske sposobnosti.
Parlament posveti posebno pozornost 
uravnoteženi zastopanosti spolov. Lahko 
se izreče o razporeditvi odgovornosti za 
posamezna delovna področja, ki jo določi 
novoizvoljeni predsednik.
Parlament lahko poišče vse informacije, 
pomembne za sprejetje odločitve glede 
sposobnosti kandidata za komisarja. 
Pričakuje popolno razkritje podatkov, ki 
se nanašajo na njihove finančne interese.
(b) Predstavitve
Vsak kandidat za komisarja je povabljen,
da pred ustreznim odborom ali odbori 
nastopi s predstavitvijo. Predstavitve so 
javne.
Predstavitve skupaj organizirata 
konferenca predsednikov in konferenca 
predsednikov odborov. Kjer se delovna 
področja prekrivajo, se primerno uredi 
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pridružitev ustreznih odborov. Obstajajo 
tri možnosti:
(i) če se delovno področje kandidata za 
komisarja ujema s pristojnostmi enega 
odbora, se kandidat predstavi le pred tem 
odborom;
(ii) če se delovno področje kandidata za 
komisarja v podobnem razmerju ujema s 
pristojnostmi več odborov, se kandidat 
predstavi pred vsemi temi odbori hkrati; 
ter
(iii) če se delovno področje kandidata za 
komisarja pretežno ujema s pristojnostmi 
enega parlamentarnega odbora in le v 
manjši meri s pristojnostmi enega ali več 
drugih odborov, se kandidat predstavi 
pred glavnim pristojnim odborom, ki 
povabi drugi odbor ali druge odbore, da se 
udeleži(jo) predstavitve.
O ukrepih se v celoti posvetuje z 
novoizvoljenim predsednikom Komisije.
Odbori kandidatom za komisarja pred 
predstavitvijo pravočasno predložijo pisna 
vprašanja. Število vsebinskih pisnih 
vprašanj se omeji na pet vprašanj na 
pristojni odbor.
Predstavitve se izvedejo v okoliščinah in 
pod pogoji, ki nudijo kandidatom za 
komisarja enako in pošteno priložnost za 
predstavitev sebe in svojih mnenj.
Kandidate za komisarja se povabi, da 
podajo uvodno ustno izjavo, ki ne traja 
več kot dvajset minut. Namen izvajanja 
predstavitev je razvoj pluralnega 
političnega dialoga med kandidati za 
komisarja in poslanci. Pred koncem 
predstavitve lahko kandidati za komisarja 
podajo kratko sklepno izjavo.
(c) Ocena
Indeksiran video posnetek predstavitev je 
javnosti na voljo v štiriindvajsetih urah.
Odbori se sestanejo takoj po predstavitvi, 
da pripravijo oceno posameznih 
kandidatov za komisarja. Te seje so zaprte 
za javnost. Odbori so pozvani, da izjavijo, 
ali so kandidati za komisarja po njihovem 
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mnenju primerni za člane kolegija in za 
izvajanje posebnih nalog, ki so jim bile 
dodeljene. Če posamezni odbor ne doseže 
soglasja za vsako od teh dveh točk, 
predsednik odbora kot zadnjo rešitev 
predlaga tajno glasovanje o teh dveh 
odločitvah. Poročila o oceni odborov se 
objavijo in predstavijo na skupni seji 
konference predsednikov in konference 
predsednikov odborov, ki je zaprta za 
javnost. Po izmenjavi mnenj konferenca 
predsednikov in konferenca predsednikov 
odborov razglasita konec predstavitev, 
razen če se ne odločita pridobiti 
nadaljnjih informacij.
Novoizvoljeni predsednik Komisije 
predstavi celoten kolegij kandidatov za 
komisarje in njihov program na seji 
Parlamenta, na katero je vabljen Svet v 
celoti. Predstavitvi sledi razprava. Ob 
zaključku razprave lahko vsaka politična 
skupina ali najmanj štirideset poslancev 
vloži predlog resolucije. Uporablja se člen 
103(3), (4) in (5). Po glasovanju o 
predlogu resolucije Parlament glasuje o 
tem, ali naj da soglasje k imenovanju 
ekipe novoizvoljenega predsednika in 
kandidatov za komisarja kot celote. 
Parlament odloča z večino oddanih 
glasov, s poimenskim glasovanjem. 
Parlament lahko glasovanje preloži na 
naslednjo sejo.
2. V primeru spremembe sestave ali 
bistvene spremembe razporeditve delovnih 
področij Komisije v času njenega mandata 
se izvedejo naslednji ukrepi:
(a) Če je treba zapolniti mesto, ki se je 
izpraznilo zaradi odstopa, razrešitve ali 
smrti, Parlament v najkrajšem času 
povabi kandidata za komisarja, da se 
udeleži predstavitve pod enakimi pogoji, 
kot so določeni v odstavku 1.
(b) V primeru pristopa nove države 
članice, Parlament povabi kandidata za 
komisarja iz te države, da se udeleži 
predstavitve pod enakimi pogoji, kot so 
določeni v odstavku 1.
(c) V primeru bistvene prerazporeditve 
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delovnih področij se zadevne komisarje 
povabi, da se predstavijo ustreznim 
odborom, preden prevzamejo svoje nove 
odgovornosti.
Z odstopanjem od postopka, določenega v 
odstavku 1(c), tretji pododstavek, je 
glasovanje na plenarnem zasedanju, ko 
zadeva imenovanje enega komisarja, 
tajno. 
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Sklep Evropskega parlamenta z dne 13. novembra 2007 o spremembi člena 23 Poslovnika
Parlamenta o sestavi konference predsednikov (2007/2066(REG)) – Poročilo Georgiosa 
Papastamkosa

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga spremembe svojega Poslovnika (B6-0039/2007),

– ob upoštevanju člena 202 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0355/2007),

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 Sprememba

Sprememba 1
Člen 23, odstavek 2

2. Samostojni poslanci izmed sebe 
pooblastijo dva, ki se udeležujeta sej 
konference predsednikov, vendar nimata
pravice glasovanja.

2. Samostojni poslanci izmed sebe 
pooblastijo enega, ki se udeležuje sej 
konference predsednikov, vendar nima
pravice glasovanja.
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Sklep Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2007 o spremembi člena 173 in novem členu 
173a Poslovnika Evropskega parlamenta o dobesednih in avdiovizualnih zapisih sej 
(2007/2137(REG)) – Poročilo Richarda Corbetta

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pisma svojega predsednika z dne 12. aprila 2007,

– ob upoštevanju členov 201 in 202 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0354/2007),

1. se odloči spremeniti svoj Poslovnik, kot sledi;

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.

Obstoječe besedilo Spremembe

Spremembe 2, 7 in 8
Člen 173

1. Za vsako sejo se pripravi dobesedni zapis 
v uradnih jezikih.

1. Za vsako sejo se pripravi dobesedni zapis 
v vseh uradnih jezikih.

2. Govorniki morajo zapise svojih govorov 
vrniti sekretariatu najkasneje dan po 
njihovem prejemu.

2. Govorniki morajo popravke k zapisu
svojih govorov vrniti sekretariatu v tednu 
dni.

3. Dobesedni zapis seje se objavi kot priloga 
k Uradnemu listu Evropske unije.

3. Dobesedni zapis seje se objavi kot priloga 
k Uradnemu listu Evropske unije.

4. Poslanci lahko zahtevajo, da se izvlečki 
iz dobesednega zapisa prevedejo v čim 
krajšem roku.

Spremembe 3, 6 in 9
Člen 173 a (novo)

Člen 173a
Avdiovizualni zapis sej

Takoj po seji se avdiovizualni zapis vsake 
seje, vključno z zvočnimi posnetki iz vseh 
tolmaških kabin, presname in da na 
razpolago na internet.
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Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. oktobra 2008 o vključitvi novega 
člena 202a o tem, kako Parlament uporablja simbole Unije, v poslovnik Parlamenta 
(2007/2240(REG)) – Poročilo Carlosa Carnera Gonzáleza

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. julija 2007 o sklicu medvladne konference1, zlasti 
odstavka 23 resolucije,

– ob upoštevanju pisma svojega predsednika z dne 12. septembra 2007,

– ob upoštevanju pomena simbolov za ponovno povezovanje državljanov z Evropsko unijo in za 
oblikovanje evropske identitete, ki dopolnjuje nacionalne identitete držav članic,

– ob upoštevanju dejstva, da simbole že več kot 30 let uporabljajo vse evropske institucije, 
uradno pa jih je sprejel Evropski svet leta 19852,

– ob upoštevanju členov 201 in 202 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0347/2007),

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

2. sprejema sklep, da bo sprememba začela veljati prvi dan po njenem sprejetju;

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

Predlog spremembe 1

Poslovnik Evropskega parlamenta
Naslov XIII, druge določbe, člen 202 (a) (novo)

Člen 202a
Simboli Unije

1. Parlament prizna in prevzame 
naslednje simbole Unije:
– zastavo, na kateri je upodobljen krog z 
dvanajstimi zlatimi zvezdami na modri 
podlagi;
– himno, ki izvira iz Ode radosti iz Devete 
simfonije Ludwiga van Beethovna;
– geslo „Združena v raznolikosti“.
2. Parlament praznuje dan Evrope 9. 
maja.
3. Zastava je razobešena v vseh stavbah 

                                               
1 UL C 175 E, 10. 7. 2008, str. 347.
2 Evropski svet v Milanu, 28. in 29. junij leta 1985.
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Parlamenta in ob uradnih dogodkih. 
Zastava se uporablja v vseh sejnih sobah 
Parlamenta.
4. Himno se predvaja ob začetku vsake 
ustanovne seje in ob drugih slovesnih 
sejah, zlasti v dobrodošlico voditeljem 
držav in vlad ali v pozdrav novim 
poslancem po širitvah.
5. Geslo se natisne na uradne dokumente 
Parlamenta.
6. Predsedstvo preuči nadaljnjo uporabo 
simbolov v Parlamentu. Predsedstvo 
sprejme podrobne določbe o izvajanju 
tega člena.
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Sklep Evropskega parlamenta z dne 8. maja 2008 o spremembi člena 81 Poslovnika 
Parlamenta o izvedbenih ukrepih (2008/2027(REG)) – Poročilo Monice Frassoni

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pisma svojega predsednika z dne 27. marca 2008, s katerim je posredoval 
Medinstitucionalni sporazum, kakor ga je dne 12. decembra 2007 odobrila konferenca 
predsednikov,

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom in Komisijo o 
postopkih za izvedbo Sklepa Sveta 1999/468/ES o določitvi postopkov za uresničevanje 
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES1,

– ob upoštevanju členov 120(2), 201 in 202 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0108/2008),

1. sprejme sklep o spremembi svojega Poslovnika, kot je navedeno v nadaljevanju;

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

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

Sprememba  1

Poslovnik Parlamenta
Člen 81 – odstavek 4 – točka (a)

Izvirno besedilo Sprememba

(a) čas za pregled začne teči, ko je osnutek 
ukrepov predložen Parlamentu v vseh 
uradnih jezikih; 

(a) čas za pregled začne teči, ko je osnutek 
ukrepov predložen Parlamentu v vseh 
uradnih jezikih. Ko veljajo krajši roki (člen 
5a(5)(b) Sklepa 1999/468/ES o določitvi 
postopkov za uresničevanje Komisiji 
podeljenih izvedbenih pooblastil) in v 
nujnih primerih (člen 5a(6) Sklepa 
1999/468/ES) začnejo teči roki za pregled 
od dne, ko Parlament prejme končni 
osnutek izvedbenih ukrepov v jezikovnih 
različicah, ki so bile posredovane članom 
odbora, ustanovljenega v skladu s 
Sklepom 1999/468/ES, razen v primeru, 
če predsedujoči parlamentarnega odbora 
temu ugovarja. V tem primeru se člena 
138 ne uporablja.

                                               
1 Sprejeta besedila, 8.5.2008, P6_TA(2008)0189.
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Sklep Evropskega parlamenta z dne 8. julija 2008 o spremembi Poslovnika Evropskega 
parlamenta glede na predloge delovne skupine za parlamentarno reformo v zvezi z delom na 
plenarnih zasedanjih in samoiniciativnimi poročili (2007/2272(REG)) – Poročilo Richarda 
Corbetta

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sklepa konference predsednikov z dne 25. oktobra 2007 in 12. decembra 2007,

– ob upoštevanju pisem svojega predsednika z dne 15. novembra 2007 in 31. januarja 2008,

– ob upoštevanju prvega vmesnega poročila delovne skupine za parlamentarno reformo v zvezi s 
plenarnimi zasedanji in koledarjem dela, ki ga je konferenca predsednikov predložila dne 6. 
septembra 2007, ter ob upoštevanju zaključkov delovne skupine v zvezi s samoiniciativnimi 
poročili,

– ob upoštevanju člena 199 Pogodbe ES,

– ob upoštevanju členov 201 in 202 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0197/2008),

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

2. poudarja, da bodo spremembe začele veljati na prvi dan naslednjega delnega zasedanja, z 
izjemo točk 2 in 3 nove Priloge IIa, ki bosta začeli veljati na prvi dan novega parlamentarnega 
obdobja julija 2009; poudarja, da se člen 45(1a) Poslovnika uporablja tudi za poročila, 
dovoljena pred začetkom veljavnosti te določbe;

3. sklene, da bo sprememba 5 v zvezi s členom 39(2) Poslovnika iz svojega sklepa z dne 13. 
novembra 2007 o spremembi Poslovnika Parlamenta z vidika Statuta poslancev1 začela veljati
na prvi dan naslednjega delnega zasedanja;

4. sklene, da v skladu s členom 204(c) Poslovnika objavi sklep konference predsednikov o 
pravilih in običajnih postopkih glede samoiniciativnih poročil, kakor je bil spremenjen s sklepi 
z dne 12. decembra 2007 in 14. februarja 2008 kot priloga Poslovnika; naroči svojemu 
generalnemu sekretarju, naj posodobi to prilogo v skladu s prihodnjimi sklepi konference 
glede te zadeve;

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

Sprememba 1

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 38 a (novo)

Izvirno besedilo Sprememba

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0500.
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Člen 38a
Pravica do pobude, prenesena na 
Evropski parlament s pogodbami

V primerih, ko pogodbe prenašajo pravico 
do pobude na Parlament, se pristojni 
odbor lahko odloči, da pripravi 
samoiniciativno poročilo.
Poročilo vsebuje:
(a) predlog resolucije;
(b) po potrebi osnutek sklepa ali osnutek 
predloga,
(c) obrazložitev, ki ji je po potrebi dodano 
finančno poročilo.
Če mora Parlament pred sprejetjem akta 
pridobiti privolitev ali soglasje Sveta 
oziroma mnenje ali privolitev Komisije, se 
lahko po glasovanju o predlaganem aktu 
in na predlog poročevalca odloči, da 
glasovanje o predlogu resolucije preloži 
do tedaj, ko bosta Svet ali Komisija 
sporočila svoje stališče.

Sprememba 2

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 45 – odstavek 1 a (novo)

Izvirno besedilo Sprememba

1a. Parlament preuči predloge resolucij iz 
samoiniciativnih poročil v skladu s 
postopkom kratke predstavitve iz člena 
131a. Predlogi sprememb k takim 
predlogom resolucij niso sprejemljivi za 
obravnavo na plenarnem zasedanju, razen 
če jih poročevalec vloži z namenom, da bi 
upošteval nove informacije, vložiti pa je 
mogoče alternativne predloge resolucije v 
skladu s členom 151(4). Ta odstavek se ne 
uporablja, kadar predmet poročila 
izpolnjuje pogoje za prednostno razpravo 
na plenarnem zasedanju, kadar  je 
poročilo pripravljeno v skladu s pravico 
do pobude iz člena 38a ali 39, ali kadar je 
mogoče poročilo obravnavati kot strateško 
poročilo v skladu z merili, ki jih določi 
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konferenca predsednikov1.
______________
1Glej sklep konference predsednikov v Prilogi [...] 
Poslovnika.

Sprememba 3

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 45 – odstavek 2 – pododstavek 1

Izvirno besedilo Sprememba

2. Določbe tega člena se smiselno 
uporabljajo v primerih, ko Pogodbe 
pravico do pobude dodeljujejo 
Parlamentu.

2. Če poročilo glede na obravnavano temo 
spada pod pravico do pobude iz člena 38a, 
se dovoljenje lahko zavrne samo, v kolikor 
niso izpolnjeni pogoji iz pogodb.

Sprememba 4

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 45 – odstavek 2 – pododstavek 2

Izvirno besedilo Sprememba

V takih primerih konferenca predsednikov 
odloči v roku dveh mesecev.

2a. V primerih iz členov 38a in 39 
konferenca predsednikov odloči v roku 
dveh mesecev.

Sprememba 5

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 110 – odstavek 1

Izvirno besedilo Sprememba

1. Vsak poslanec lahko Svetu ali Komisiji 
postavi vprašanja za pisni odgovor. Za 
vsebino vprašanj so odgovorni izključno 
spraševalci.

1. Vsak poslanec lahko Svetu ali Komisiji v 
skladu s smernicami iz priloge tega 
poslovnika 1 postavi vprašanja za pisni 
odgovor. Za vsebino vprašanj so odgovorni 
izključno spraševalci.

______________
1Glej Prilogo IIa.

Sprememba 6

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 110 – odstavek 2
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Izvirno besedilo Sprememba

2. Vprašanja se v pisni obliki predložijo 
predsedniku, ki jih posreduje zadevni 
instituciji.

2. Vprašanja se v pisni obliki predložijo 
predsedniku, ki jih posreduje zadevni 
instituciji. V primeru dvoma glede 
dopustnosti vprašanja odloča predsednik. 
O njegovi odločitvi se uradno obvesti 
Komisija.

Sprememba 7

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 111 – odstavek 1

Izvirno besedilo Sprememba

1. Vsak poslanec lahko Evropski centralni 
banki postavi vprašanje za pisni odgovor.

1. Vsak poslanec lahko Evropski centralni 
banki v skladu s smernicami1 iz priloge 
tega poslovnika postavi vprašanje za pisni 
odgovor.
______________
1Glej Prilogo IIa.

Sprememba 8

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 131 a (novo)

Izvirno besedilo Sprememba

Člen 131a
Kratka predstavitev

Na zahtevo poročevalca ali na predlog 
konference predsednikov lahko Parlament 
tudi odloči, da se določena točka, ki ne 
potrebuje poglobljene razprave, 
obravnava s kratko predstavitvijo 
poročevalca na plenarnem zasedanju. V 
takem primeru ima Komisija možnost, da 
nastopi, vsi poslanci pa imajo pravico do 
odziva s predložitvijo dodatne pisne izjave 
v skladu s členom 142(7).

Sprememba 9

Poslovnik Evropskega parlamenta
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Člen 142 – odstavek 5

Izvirno besedilo Sprememba

5. Komisija in Svet sodelujeta v razpravi o 
poročilu praviloma takoj zatem, ko je 
poročevalec poročilo predstavil. Vendar pa 
pri razpravi o predlogu Komisije 
predsednik najprej k besedi povabi 
Komisijo, da na kratko predstavi svoj 
predlog, pri razpravi o besedilu, ki ga je 
predlagal Svet, pa predsednik lahko kot 
prvega k besedi povabi Svet; v obeh 
primerih prvemu govorniku sledi 
poročevalec. Komisija in Svet lahko 
ponovno govorita, zlasti da odgovorita na 
izjave poslancev.

5. Komisija in Svet sodelujeta v razpravi o 
poročilu praviloma takoj zatem, ko je 
poročevalec poročilo predstavil. Komisija, 
Svet in poročevalec lahko ponovno 
govorijo, zlasti da odgovorijo na izjave 
poslancev.

Sprememba 10

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 151 – odstavek 4

Izvirno besedilo Sprememba

4. Politična skupina lahko vloži 
nadomestni predlog resolucije k 
nezakonodajnemu predlogu resolucije, 
vsebovanemu v poročilu odbora.

4. Politična skupina ali najmanj štirideset 
poslancev lahko vloži nadomestni predlog 
resolucije k nezakonodajnemu predlogu 
resolucije, vsebovanemu v poročilu 
odbora.

V takem primeru skupina ne sme vložiti 
predlogov sprememb k predlogu resolucije 
pristojnega odbora. Predlog resolucije, ki 
ga vloži skupina, ne sme biti daljši od 
predloga resolucije, ki ga vloži odbor. 
Parlament o njem glasuje z enim samim 
glasovanjem brez predlogov sprememb.

V takem primeru skupina ali zadevni 
poslanci ne sme vložiti predlogov 
sprememb k predlogu resolucije 
pristojnega odbora. Alternativni predlog
resolucije ne sme biti daljši od predloga 
resolucije, ki ga vloži odbor. Parlament o 
njem glasuje z enim samim glasovanjem 
brez predlogov sprememb.

Smiselno se uporablja člen 103(4).

Sprememba 11

Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga II a (novo)

Izvirno besedilo Sprememba

PRILOGA IIa
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Smernice za vprašanja za pisni odgovor v 
skladu s členoma 110 in 111

1. Vprašanja za pisni odgovor:
– spadajo v pristojnost in na področje 
odgovornosti določene institucije ter so 
splošnega interesa;
– so jedrnata in vsebujejo razumljivo 
vprašanje;
– ne vsebujejo žaljive vsebine;
– se ne nanašajo na strogo osebne zadeve.
2. Če vprašanje ne ustreza navedenim 
smernicam, sekretariat avtorju svetuje, 
kako naj zastavi vprašanje, da bo 
sprejemljivo.
3. Če je bilo enako ali podobno vprašanje 
zastavljeno v predhodnih šestih mesecih 
in je nanj že prispel odgovor, sekretariat 
pošlje avtorju kopijo predhodnega 
vprašanja in odgovora. Ponovno 
vprašanje se pošlje naprej zadevni 
instituciji samo, če avtor v njem navaja 
nova pomembna dejstva ali želi dobiti 
dodatne informacije.
4. Če vprašanje sprašuje po stvarnih ali 
statističnih podatkih, ki so že na voljo v 
parlamentarni knjižnici, ta obvesti 
poslanca, ki umakne vprašanje.
5. Na vprašanja o podobnih zadevah se 
lahko pripravi skupen odgovor.
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Razlaga člena 162(2) uredbe (2005/2103(REG)) – Maryline Reynaud
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Razlaga/sprememba Poslovnika za poenostavljeno reševanje sporov glede pristojnosti, zlasti 
v nezakonodajnih postopkih (2005/2239(REG)) – Ingo Friedrich
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Razlaga člena 166 uredbe (2006/2139(REG)) – Jo Leinen
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Razlaga člena 116 uredbe o pisnih izjavah (2007/2170(REG)) – Richard Corbett
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Sklep Evropskega parlamenta z dne 24. septembra 2008 o spremembi člena 121 Poslovnika 
Evropskega parlamenta o o postopku pred Sodiščem Evropskih skupnosti (2007/2266(REG)) 
– Poročilo Costasa Botopoulosa

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pisma predsednika Odbora za pravne zadeve z dne 26. septembra 2007,

– ob upoštevanju členov 201 in 202 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0324/2008),

1. se odloči spremeniti svoj poslovnik, kot sledi;

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

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

Predlog spremembe 1

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 121 – odstavek 3a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

3a. Predsednik predloži ugotovitve ali se v 
imenu Parlamenta pridruži postopkom 
pred sodiščem po tem, ko se posvetuje s 
pristojnim odborom.
Če predsednik ne namerava upoštevati 
mnenja pristojnega odbora, o tem obvesti 
odbor in zadevo preda konferenci 
predsednikov ter navede razloge.
Če konferenca predsednikov sprejme 
stališče, da Parlamentu izjemoma ni treba 
predložiti ugotovitev ali se pridružiti 
postopkom pred Sodiščem Evropskih 
skupnosti, ko gre za sodbo o pravni 
veljavnosti akta Parlamenta, se zadeva 
nemudoma predloži plenarnemu 
zasedanju.
Predsednik lahko v nujnih primerih 
sprejme previdnostne ukrepe zaradi 
spoštovanja časovnih rokov, ki jih zahteva 
zadevno sodišče. V takih primerih se čim 
prej izvrši postopek, ki je predviden v tem 
odstavku.
Razlaga:
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Nobena določba poslovnika ne preprečuje 
pristojnemu odboru, da se odloči o primerni 
ureditvi postopkov za pravočasen prenos svojega 
priporočila v nujnih primerih.
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Sklep Evropskega parlamenta z dne 31. januarja 2008 o razlagi člena 19 Poslovnika 
Evropskega parlamenta o nalogah predsednika (2008/2016(REG)) – Poročilo Joja Leinena

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pisma predsednika Odbora za ustavne zadeve z dne 24. januarja 2008,

– ob upoštevanju člena 201 svojega Poslovnika,

1. sprejme naslednjo razlago člena 19:

"Člen 19(1) je mogoče razlagati, da pristojnosti v tej določbi vsebujejo tudi pravico prekiniti 
vlaganje nesorazmerno velikega števila predlogov, kot so vprašanja o pravilnosti postopka, 
postopkovni predlogi, obrazložitve glasovanja in zahteve za posamezno ali poimensko 
glasovanje oziroma glasovanje po delih, kadar ti po prepričanju predsednika očitno 
nameravajo povzročiti in dejansko bodo povzročili daljše in resno oviranje poteka 
parlamentarnih postopkov ali uveljavljanja pravic drugih poslancev.";

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep v vednost posreduje Svetu in Komisiji.
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Sklep Evropskega parlamenta z dne 2. septembra 2008 o razlagi člena 182 Poslovnika 
Evropskega parlamenta o vključitvi predsednikov pododborov (2075/2016(REG)) – Poročilo 
Maura Zanija

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pisma predsednika Odbora za ustavne zadeve z dne 22. julija 2008,

– ob upoštevanju člena 201 svojega Poslovnika,

1. sklene, da se členu 182 doda sledeča razlaga:

„Prvi odstavek člena 182 predsedniku glavnega odbora ne prepoveduje, da predsednike 
pododborov vključi v uradno delovanje predsedstva ali jim dovoli predsedovati razpravam, 
ki zadevajo vprašanja, s katerimi se podrobneje ukvarjajo pododbori, če je s takšnim 
postopanjem seznanjeno celotno predsedstvo in to soglasno podpira.“

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje v vednost Svetu in Komisiji.
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Razlaga člena 179 uredbe (2008/2076(REG)) – Jo Leinen
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Sklep Evropskega parlamenta z dne 19. februarja 2009 o razlagi členov 47 in 149(4) 
Poslovnika Parlamenta o postopku pridruženih odborov in zahtevi za ugotavljanje 
sklepčnosti (2008/2327(REG)) – Poročilo Joja Leinena

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pisma predsednika Odbora za ustavne zadeve z dne 27. januarja 2009 in 13. 
februarja 2009,

– ob upoštevanju člena 201 svojega Poslovnika,

1. sklene, da se členu 47 doda sledeča razlaga:

„Pri postopku privolitve iz člena 75 ni mogoče uporabiti postopka pridruženih odborov iz 
člena 47 za namene pregleda mednarodnega sporazuma po členu 83.“

2. sklene, da se členu 149(4) doda sledeča razlaga:

„Poslanci, ki so vložili zahtevo za ugotavljanje sklepčnosti, morajo biti prisotni v sejni 
dvorani, ko se ta zahteva vloži.“

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje v vednost Svetu in Komisiji.
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ANNEX 2 : Meetings of the Committee on Constitutional Affairs 

2004

Place Observations Meeting's dates Minutes' number

Strasbourg Extraordinary 22/07 PE 346.919

Brussels Ordinary 26-27/07 PE 346.921

Brussels Ordinary 01-02/09 PE 347.281

Strasbourg Extraordinary 13/09 PE 347.282

Brussels Ordinary 29-30/09 PE 347.251

Brussels Ordinary 05-06/10 PE 347.283

Strasbourg Extraordinary 25/10 PE 349.913

Strasbourg Extraordinary 16/11 PE 353.285

Brussels Ordinary 25/11 PE 353.284

Brussels Ordinary 29/11 PE 353.266

2005

Place Observations Meeting's dates Minutes' number

Brussels Ordinary 19-20/01 PE 353.478

Strasbourg Extraordinary 24/02 PE 355.480

Brussels Ordinary 14-15/03 PE 355.627

Brussels Ordinary 20-21/04 PE 357.715

Strasbourg Extraordinary 10/05 PE 357.895

Brussels Ordinary 24/05 PE 357.998

Brussels Extraordinary 02/06 PE 359.974

Strasbourg Extraordinary 06/06 PE 359.977

Brussels Ordinary 13-14/06 PE 360.035

Brussels Ordinary 13-14/07 PE 360.339

Brussels Ordinary 14-15/09 PE 364.742

Strasbourg Extraordinary 24/10 PE 367.619

Strasbourg Extraordinary 17/11 PE 367.628

Brussels Ordinary 23-24/11 PE 367.864

Brussels Ordinary 29/11 PE 367.997

Strasbourg Extraordinary 15/12 PE 367.998
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2006

Place Observations Meeting's dates Minutes' number
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Brussels Ordinary 20-21/03 PE 374.377
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Strasbourg Extraordinary 09/07 PE 392.177
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2008
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Place Observations Meeting's dates Minutes' number
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ANNEX 3: Opinions adopted by the Committee on Constitutional Affairs for other committees 

Title Rapporteur Procedure
2005 budget: section III - Commission Onesta - Verts/ALE 2004/2001(BUD)

Policy challenges and budgetary means of the enlarged Union 2007-2013 Voggenhuber - Verts/ALE 2004/2209(INI)

Promotion and protection of fundamental rights Guardans Cambó - ALDE 2005/2007(INI)

Implementation of the European Union's information and communication stratety Kaufmann - GUE/NGL 2004/2238(INI)

2006 budget: section III - Commission Stubb - PPE-DE 2005/2001(BUD)

Citizenship of the Union - fourth report Béres - PSE 2005/2060(INI)

European Institute for Gender Equality Pahor - PSE 2005/0017(COD)

Citizens for Europe programme (2007-2013) Esteves - PPE-DE 2005/0041(COD)
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Compliance with the Charter of Fundamental Rights in Commission legislative 
proposals: methodology for systematic and rigorous monitoring

Ventre - PPE-DE 2005/2169(INI)

Interinstitutional agreement on budgetary discipline and improvement of the 
budgetary discipline

Sousa-Pinto - PSE 2004/2099(ACI)

A Strategy for the simplification of the regulatory environment Reynaud - PSE 2006/2006(INI)

2007 budget: section III - Commission Carnero González - PSE 2006/2018(BUD)

White paper on a European Communication Policy Onesta - Verts/ALE 2006/2087(INI)
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Piks - PPE-DE 2007/2019
2007/2019B(BUD)

Institutional and legal implications of the use of "soft law" instruments Dimitrov P. - PPE-DE 2007/2028(INI)

The defence of the prerogatives of the European Parliament before the national 
courts

Leinen - Président 2007/2205(INI)

Budget 2009 - section III Commission Botopoulos - PSE 2008/2026(BUD)

Budget 2009 - other sections Botopoulos - PSE 2008/2026B(BUD)

The financial aspects of the Reform Treaty Lamassoure - PPE-DE 2008/2054(INI)

Better lawmaking 2006 pursuant to Article 9 of the Protocol on the application of 
the principles of subsidiarity and proportionality 

PPE-DE 2008/2045(INI)

Public access to European Parliament, Council and Commission documents Jäätteenmäki - ALDE 2008/0090(COD)

Active Dialogue with Citizens on Europe Kaufmann - GUE/NGL 2008/2224(INI)

The relations between the European Union and the Mediterranean countries Mendez de Vigo - PPE-DE 2008/2231(INI)
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ANNEX 4: Public hearings and workshop arranged by the Committee on Constitutional Affairs in the 
course of the parliamentary term 

EMPOWERING EU CITIZENS: CHALLENGE FOR EUROPEAN DEMOCRACY 08/12/08

Ce workshop, organisé dans le cadre du rapport de M. Andrzej Wielowieyski, a permis un échange 
de vue avec un panel d'experts sur la problématique de la participation citoyenne à la construction 
européenne. Les présentations des différents experts se sont centrées sur les causes et la recherche 
de pistes pour pallier la crise de légitimité que traverse la construction européenne.

programme

Contributions Andrzej Wielowieyski - working document
Bruno Kaufmann - The Initiative & Referendum Institute

EUROPEAN CITIZENS' INITIATIVE - QUESTIONS OF IMPLEMENTATION 18/09/08

Le workshop sur l'initiative citoyenne, organisé dans le cadre du rapport d’initiative de Mme 
Sylvia-Yvonne Kaufmann, a permis un échange de vue approfondi portant tant sur le contenu que 
sur les modalités de mise en œuvre de cette initiative.

programme summary report

Contributions list of NGO's participants
Jürgen Meyer - Experience of the Convention

WORKSHOP ON PERSPECTIVES OF DEVELOPING THE CIVIL DIALOGUE UNDER 
THE TREATY OF LISBON 03/06/08

L'atelier sur les perspectives de développement du dialogue civil en vertu du Traité de Lisbonne, 
organisé dans le cadre du rapport d'initiative de Mme Grabowska, a démontré que le niveau 
d'organisation de la société civile est encore très différent selon les Etats membres. L'Union 
européenne se doit de diminuer l'écart entre les institutions et les citoyens. Les propositions 
concrètes ont notamment touché au besoin d'un encadrement du dialogue civil au niveau de l'Union 
européenne, en vertu du nouvel article 11 du TUE, moyennant éventuellement un accord 
interinstitutionnel.
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Contributions Kazimiera Wódz - University of Silesia (Poland)
Elodie Fazi - European Anti Poverty Network (EAPN)
Anne Hoel - Platform of European Social NGO's
Henrik Kröner - European Movement
Oliver Henman - European Council for Non-Profit Organisations (CEDAG)

WORKSHOP ON CITIZENSHIP AND ELECTORAL PROCEDURE 25/03/08
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L'atelier sur la citoyenneté et la procédure électorale, en lien avec le rapport de Mr Andrew Duff 
sur ce sujet, a notamment permis une analyse historique comparée du droit de la citoyenneté dans 
six Etats européens, qui a démontré que les principes du Droit du Sol et du Droit du Sang ont 
évolué selon les intérêts politiques et économiques du moment, et ne peuvent pas être identifiés à 
des traditions nationales particulières.
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Contributions Nation and citizenship from the late 19th century onwards: a comparative 
european perspective
Small districts with open ballots: A new electoral system for the European 
Parliament
Which electoral procedures seem appropriate for a multi-level polity ?
Dual citizenship: Policy trends and political participation in EU Member 
States
How 'European' are European Parliament elections
Recent trends in european nationality laws: a restrictive turn ?

LOBBYING THE EUROPEAN UNION 08/10/07

L'atelier répondait à l'initiative européenne sur la transparence du Commissaire Kallas, qui 
constitue la base pour la reconnaissance des groupes d'intérêts dans l'Union européenne. La 
question de la définition du lobbyiste, de la nécessité d'un registre constitué sur base volontaire ou 
contraignante, d'un registre conjoint entre les institutions, des informations (notamment financières) 
qu'il devrait contenir, des sanctions en cas d'abus, de la transparence dans le financement des 
intergroupes ont été débattues.
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Contributions Paul De Clerck
Hanns Glatz
Craig Holman
Thomas Tindemans
Erik Wesselius

ALTIERO SPINELLI - EUROPEAN FEDERALIST 10/09/07

Au cours de ce symposium organisé en l'honneur d'Altiero Spinelli, les orateurs ont été unanimes 
pour considérer que la pensée et les principes défendus par Altiero Spinelli sont toujours d'actualité. 
Malgré sa préférence pour un traité court et transparent, Spinelli aurait en ce moment, en toute 
probabilité, soutenu le projet de traité réformateur dans la mesure où celui-ci, dans les conditions 
actuelles, constitue la seule possibilité réelle de sauvegarder les innovations institutionnelles du 
traité constitutionnel.
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EUROPEAN POLITICAL FOUNDATIONS: CORNERSTONES FOR DEVELOPING A 
EUROPEAN PARLIAMENTARY DEMOCRACY 03/07/07

The aim of this workshop was to bring together the draftspersons and their 'shadows', of the 
Committee on Constitutional Affairs and the Committee on Budgets, representatives of European 
political parties, political foundations in Member States and the European Network of Political 
Foundations (ENoP), officials from the Commission, the Council and the Member State dealing 
with the matter and academic experts for an exchange of information and views on: the ongoing 
pilot project 'European political foundations', the state of affairs with regard to the establishment of 
such foundations, the expectations of the European political parties with regard to the forthcoming 
Commission proposal as far as such foundations are concerned, the main features of the regime the 
Commission will propose with regard to such foundations.

programme

EUROPEAN FORUM FOR THE CIVIL SOCIETY ON THE FUTURE OF THE
EUROPEAN UNION 24/04/06

In the framework of the dialogue on the future of the European Union, the Committee on 
Constitutional Affairs has invited representative European platforms and several other 
organisations of the civil society to express their views on the priority questions raised in the 
resolution of the European Parliament of 19 January 2006 on the period of reflection, notably the 
questions addressing the goal of the European integration and the role Europe should have in the 
world.
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Contributions Leon Bakraceski - AEGEE-Europe
Nicolas Beger - European Peace Building Liaison Office (EPLO)
Carsten Berg - Democracy International (DI)
Bruno Boissière - Centre International de Formation Européenne (CIFE)
Kevin Ellul Bonici - The European Alliance of EU-Critical Movements
Patrick De Bucquois - Platform of European Social NGOs (Social Platform)
Eric Goeman - Attac Vlaanderen
Jean-Claude Gonon - Association européenne des enseignants (AEDE)
Marc Gruber - Fédération Européenne des Journalistes (FEJ)
Fouad Hamdan - Friends of the Earth Europe
Ilona Kish - European Forum for the Arts and Heritage (EFAH)
Henrik H. KRÖNER - European Movement
Henrik Lesaar - COMECE
Georges Liénard - Fédération humaniste européenne (FHE)
Peter Pavlovic - Conference of European Churches (CEC - KEK)
Gérard Peltre - European Countryside Movement - International Association 
Rurality-Environment-Development (RED)
Daniel Spoel - Permanent Forum of the civil society
Simon Stocker - Eurostep
Sabine Von Zanthier - Evangelischen Kirche in Deutschland
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EUROPEAN FORUM FOR THE SOCIAL PARTNERS ON THE FUTURE OF THE 
EUROPEAN UNION 21/03/06

The purpose of the forum was to stimulate a dialog with European organizations' of the social 
partners on priority questions raised in the European Parliament resolution of 19 January 2006 on 
the period of reflection, notably the questions addressing globalisation and the future of the 
European social and economic model.
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Contributions Rainer Plassmann - Centre Européen des Entreprises à participation publique 
et des entreprises d'intérêt économique général (CEEP)
Maria Helena André - European Trade Union Confederation (ETUC)
Arnaldo Abruzzini - Eurochambres
Xavier Durieu - EuroCommerce
Philippe de Buck - Union of Industrial and Employers' Confederations of 
Europe (UNICE)

THE FUTURE OF THE CONSTITUTIONAL PROCESS OF THE EUROPEAN UNION 13-14/10/05

Les présentations des experts, en développant des pistes très différentes, ont alimenté la réflexion 
sur la manière d'appréhender le futur constitutionnel de l'Union européenne. Le symposium, qui 
s'inscrivait dans le cadre du rapport d’initiative de MM. Andrew Duff et Johannes Voggenhuber sur 
la période de réflexion suivant les référendums sur le traité constitutionnel, a mis en évidence que, 
par la nécessité de susciter un débat politique européen, la crise comporte aussi la chance de faire 
naître une vraie démocratie européenne.
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AUDITION SUR LE SERVICE EUROPEEN D'ACTION EXTERIEURE 15/03/05
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Cette audition, organisée dans le cadre du rapport d’initiative de M. Elmar Brok sur ce sujet, a 
permis un échange de vue entre différents experts et les membres de la commission des Affaires 
constitutionnelles. Les orateurs ont souligné la nécessité pour le futur ministre des affaires 
étrangères de disposer d'un service spécifique et efficace pour mener son action à bien. Pour 
l'organisation de ce service ils ont plutôt plaidé en faveur d'une solution 'sui generis' adéquate pour 
acceuillir des fonctionnaires provenant des services du Conseil, de la Commission et de la 
diplomatie des états membres. Des domaines importants, tels que la politique commerciale et la 
politique de développement devraient rester dans les services de la Commission. Des solutions 
adéquates devraient encore être trouvées, notamment en ce qui concerne la couverture budgétaire 
des dépenses administratives du nouveau service et la question de la collocation des délégations de 
l'Union avec ce service.
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AUDITION DE LA SOCIETE CIVILE SUR LE PROJET DE TRAITE ETABLISSANT
UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE 25/11/2004

La commission des Affaires Constitutionnellesa, dans le cadre de cette audition publique, donné la 
parole à plusieurs organisations représentatives de la société civile qui ont fait  une évaluation 
globalement positive du Traité constitutionnel. De manière générale, et tout en soulignant les 
domaines où les progrès réalisés n'étaient pas à la hauteur des attentes, les avis exprimés par les 
différentes plateformes ont fait état d'un grand nombre d'avancés réalisés par la Constitution
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