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Predsedniki odborov so v skladu s členom 211(1) prek Klaus-Heinerja Lehneja vložili 
zahtevo za razlago člena 192 glede položaja samostojnih poslancev na sestankih 
koordinatorjev.

1. Izvor in nastanek člena 192

Člen 1921 je bil uveden v prejšnjem zakonodajnem obdobju med splošno revizijo 
Poslovnika maja 2009 (poročilo Corbett2). Gre za prvo formalizacijo do sedaj neformalne 
prakse sklicevanja srečanj koordinatorjev odborov. Člen 192(1) določa, da „[p]olitične 
skupine lahko za koordinatorja imenujejo enega od svojih poslancev“, udeležbe samostojnih 
poslancev pa izrecno ne omenja.

Sedanje določbe v zvezi s samostojnimi poslanci so odraz politične volje, izražene med 
razpravo o poročilu Corbett. Prvotno je osnutek poročila Corbett namreč vseboval možnost, 
da tudi samostojni poslanci imenujejo koordinatorja, ki bi bil vabljen na sestanke, vendar se 
je ta določba med sprejemanjem poročila v odboru AFCO spremenila in črtala. Na 
plenarnem zasedanju je bilo poročilo Corbett sprejeto z veliko večino, to je s 522 glasovi.  

Razprava o uporabi člena 192 je potekala tudi na konferenci predsednikov odborov3 na 
začetku zakonodajnega obdobja. Na tej seji je bilo doseženo soglasje o skupni razlagi, da se 
samostojni poslanci ne morejo udeleževati sestankov, ker nimajo koordinatorja.

2. Problem in analiza

Ker v členu 192 udeležba samostojnih poslancev ni izrecno omenjena, se ta člen v različnih 
odborih različno uporablja, kar odpira vprašanje enakega obravnavanja samostojnih 
poslancev. Treba je opozoriti, da je uvedba člena 192 neposredno vplivala na udeležbo 
samostojnih poslancev na sestankih koordinatorjev, ki se je v primerjavi s prejšnjim 
zakonodajnim obdobjem zmanjšala. 

V skladu s sodno prakso4 načelo nediskriminacije prepoveduje, da bi se primerljivi položaji 
obravnavali različno ali da bi se različni položaji obravnavali enako, razen če je tako 
obravnavanje objektivno utemeljeno. 

Treba je dodati, da obstaja vrsta razlik v obravnavanju samostojnih poslancev in poslancev, 
članov politične skupine, ki izhajajo iz notranjih pravil Evropskega parlamenta (zlasti iz 
členov 24, 106, 68 in 170 Poslovnika). Ta pravila ne bi smela neupravičeno vplivati na 
pogoje izvrševanja poslanskega mandata samostojnih poslancev, ker niso vključeni v 
politično skupino. Parlament mora najprej preučiti, ali so v teh notranjih postopkih vse te 
razlike v obravnavanju nujne za uresničevanje legitimnih ciljev Parlamenta, zlasti za 

                                               
1  Besedilo v Prilogi 2.
2  Poročilo Corbett TA -0359-2009, sprejeto 6. maja 2009.
3 Glej Prilogo 3: Izvleček iz zapisnika z dne 15. septembra 2009 - PV\769940FR.doc, točka 10.2.
4 Glej zlasti sodbo Sodišča z dne 28. junija 1990, v zadevi Hoche, C-174/89, Recueil, str. I-2681, točka 25.
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izražanje skupne politične volje in ustvarjanje kompromisov.1 Te določbe so bile potrjene 
med revizijo Poslovnika leta 2009.

V zvezi s položajem samostojnih poslancev na sestankih koordinatorjev je raziskava, ki jo 
je sekretariat AFCO opravil junija 2011, pokazala, da samo 3 parlamentarni odbori od 20 
samostojnim poslancem dovoljujejo, da se sestankov udeležujejo kot opazovalci po vzoru 
konference predsednikov političnih skupin, ki dovoljuje udeležbo enega predstavnika 
samostojnih poslancev brez pravice glasovanja (člen 24 Poslovnika). Čeprav večina 
odborov samostojnim poslancem ne omogoča udeležbe na sestankih koordinatorjev, je 
prenos informacij običajno dober, da se ne kršijo parlamentarne pravice samostojnih 
poslancev. Večina odborov (13) na sestanke koordinatorjev vabi sekretariat samostojnih 
poslancev in jih na ta način vključuje v kroženje informacij. Ostalih 7 odborov, ki 
sekretariata ne vabi, samostojnim poslancem pošilja dnevne rede in dogovore s sestankov, 
razen 2 odborov, ki ne pošiljata dnevnih redov. 

V zvezi s členom 192(2), ki omogoča, da se „prenese pooblastilo za sprejemanje nekaterih 
odločitev na koordinatorje, z izjemo odločitev glede sprejemanja poročil, mnenj ali 
predlogov sprememb“, je ta raziskava pokazala, da sta samo 2 odbora koordinatorje 
pooblastila za sprejemanje odločitev. Od 18 odborov, ki formalno niso prenesli pooblastil, 
jih polovica naknadno odobri sprejete odločitve, druga polovica pa odločitve koordinatorjev 
samo dobi v vednost. Postavlja se vprašanje, ali je postopek teh 9 odborov zakonit, odkar je 
bil uveden člen 192, ki koordinatorjem omogoča, da „pripravijo odločitve, ki jih mora 
sprejeti odbor“, ne pa da brez posebnega pooblastila namesto njega sprejemajo odločitve.

Raziskava je poleg tega pokazala, da pravilo o možnosti prenosa pooblastil na koordinatorje 
v splošnem ni dobro poznano, čeprav v praksi sistem prenosa pooblastil obstaja v vseh 
odborih. 

V zvezi z udeležbo samostojnih poslancev na sestankih koordinatorjev nastajanje člena 
jasno kaže, da je Parlament nameraval omejiti udeležbo na politične skupine, pri čemer so 
podpredsedniki lahko povabljeni v posvetovalni vlogi (člen 192(2)). Vprašanje udeležbe 
samostojnih poslancev na sestankih je vsekakor neposredno povezano z vprašanjem 
koordinatorjevih pooblastil za odločanje.

V zvezi s pooblastilom za odločanje člen 192(2) določa samo dva načina sprejemanja 
odločitev: 1/ odloča odbor, 2/ pooblastijo se koordinatorji (razen za sprejemanje poročil, 
mnenj ali predlogov sprememb). Besedilo jasno določa, da imajo sestanki koordinatorjev 
pripravljalno vlogo, nimajo pa koordinatorji lastnega pooblastila za odločanje, razen kadar 
želi odbor svoje pooblastilo za odločanje prenesti na nanje. Da bi bilo to pooblastilo 
popolnoma skladno s členom 192, bi moralo biti predhodno formalno preneseno in 
omenjeno v zapisniku seje odbora ali k njemu priloženo. Ker v tem primeru samostojni 
poslanci sodelujejo pri sprejetju pooblastila, s tem prenesejo tudi svoje pooblastilo za 
odločanje. Brez predhodnega pooblastila bi morale biti odločitve koordinatorjev sprejete v 
obliki priporočil, ki bi jih morali naknadno odobriti vsi člani odbora, tudi samostojni 
poslanci. S pooblastilom ali naknadno odobritvijo odločitev se vprašanje legitimnosti 

                                               
1 Glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 2. oktobra 2001 v združenih zadevah T-222/99, T-327/99 in T-329/99 
(zlasti odstavke 156, 157, 165 in 202).
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odločitev brez udeležbe samostojnih poslancev na sestankih koordinatorjev ne bi več 
zastavljalo.

3. Predlog razlage

Samostojni poslanci niso politična skupina v smislu člena 30, zato ne morejo imenovati 
koordinatorjev, ki so edini poslanci, ki se lahko udeležujejo sestankov koordinatorjev. 
Sestanki koordinatorjev so namenjene pripravi odločitev odbora, sej odbora pa razen z 
izrecnim pooblastilom ne morejo nadomestiti. Zato morajo biti odločitve, sprejete na 
sestanku koordinatorjev, predmet predhodnega pooblastila. Koordinatorji lahko brez 
takega pooblastila sprejmejo le priporočila, ki jih mora odbor naknadno formalno odobriti.
V vseh primerih je treba samostojnim poslancem zagotoviti pravico do dostopa do informacij 
v skladu z načelom nediskriminacije, tako da se zagotovi prenos informacij in prisotnost 
člana sekretariata samostojnih poslancev na sestankih koordinatorjev.
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PRILOGA 1

Osnutek pisma predsedniku Parlamenta Jerzyju Buzeku

Spoštovani gospod predsednik,

predsedniki odborov so v skladu s členom 211(1) prek Klaus-Heinerja Lehneja vložili 
zahtevo za razlago člena 192 glede položaja samostojnih poslancev na sestankih 
koordinatorjev.

Člen 192 je bil uveden na koncu prejšnjega zakonodajnega obdobja med splošno revizijo 
Poslovnika maja 2009 (poročilo Corbett1). Gre za prvo formalizacijo do sedaj neformalne 
prakse sklicevanja srečanj koordinatorjev odborov. Člen 192(1) določa, da „[p]olitične 
skupine lahko za koordinatorja imenujejo enega od svojih poslancev“, udeležbe 
samostojnih poslancev na sestankih pa izrecno ne omenja.

Sedanje določbe v zvezi s samostojnimi poslanci so odraz politične volje, izražene med 
razpravo o poročilu Corbett. Prvotno je osnutek poročila Corbett namreč vseboval možnost, 
da tudi samostojni poslanci imenujejo koordinatorja, ki bi bil vabljen na sestanke, vendar se 
je ta določba med sprejemanjem poročila v odboru AFCO spremenila in črtala. Na 
plenarnem zasedanju je bilo poročilo Corbett sprejeto z veliko večino, to je s 522 glasovi.

Razprava o uporabi člena 192 je potekala tudi na konferenci predsednikov odborov2 na 
začetku zakonodajnega obdobja. Na tej seji je bilo doseženo soglasje o skupni razlagi, da se 
samostojni poslanci ne morejo udeleževati sestankov, ker nimajo koordinatorja.

Vendar se v praksi člen 192 v različnih odborih različno uporablja, kar odpira vprašanje 
enakega obravnavanja. Za usklajeno uporabo člena 192 je potrebna formalna razlaga. 

V zvezi z udeležbo samostojnih poslancev na sestankih koordinatorjev nastajanje člena 
jasno kaže, da je Parlament nameraval omejiti udeležbo na politične skupine, pri čemer so 
podpredsedniki lahko povabljeni v posvetovalni vlogi (člen 192(2)). Vprašanje udeležbe 
samostojnih poslancev na sestankih je vsekakor neposredno povezano z vprašanjem 
koordinatorjevih pooblastil za odločanje.

V zvezi s pooblastilom za odločanje člen 192(2) določa samo dva načina sprejemanja 
odločitev: 1/ odloča odbor, 2/ pooblastijo se koordinatorji (razen za sprejemanje poročil, 
mnenj ali predlogov sprememb). Besedilo jasno določa, da imajo sestanki koordinatorjev 
pripravljalno vlogo, nimajo pa koordinatorji lastnega pooblastila za odločanje, razen kadar 
želi odbor svoje pooblastilo za odločanje prenesti na nanje. Da bi bilo to pooblastilo 
                                               
1  Poročilo Corbett TA -0359-2009, sprejeto 6. maja 2009.
2 Glej zapisnik z dne 15. septembra 2009 - PV\769940FR.doc, točka 10.2.
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popolnoma skladno s členom 192, bi moralo biti predhodno formalno preneseno in 
omenjeno v zapisniku seje odbora ali k njemu priloženo. Ker v tem primeru samostojni 
poslanci sodelujejo pri sprejetju pooblastila, s tem prenesejo tudi svoje pooblastilo za 
odločanje. Brez predhodnega pooblastila bi morali koordinatorji svoje odločitve sprejeti v 
obliki priporočil, ki bi jih morali naknadno odobriti vsi člani odbora, tudi samostojni 
poslanci. S pooblastilom ali naknadno odobritvijo odločitev se vprašanje legitimnosti 
odločitev brez udeležbe samostojnih poslancev na sestankih koordinatorjev ne bi več 
zastavljalo.  

In nazadnje, odbor AFCO je na seji dne ... z ... glasovi sprejel naslednjo razlago člena 192 
Poslovnika:

„Samostojni poslanci niso politična skupina v smislu člena 30, zato ne morejo imenovati 
koordinatorjev, ki so edini poslanci, ki se lahko udeležujejo sestankov koordinatorjev.
Sestanki koordinatorjev so namenjene pripravi odločitev odbora, sej odbora pa razen z 
izrecnim pooblastilom ne morejo nadomestiti. Zato morajo biti odločitve, sprejete na 
sestanku koordinatorjev, predmet predhodnega pooblastila. Koordinatorji lahko brez 
takega pooblastila sprejmejo le priporočila, ki jih mora odbor naknadno formalno odobriti. 
V vseh primerih je treba samostojnim poslancem zagotoviti pravico do dostopa do informacij 
v skladu z načelom nediskriminacije, tako da se zagotovi prenos informacij in prisotnost 
člana sekretariata samostojnih poslancev na sestankih koordinatorjev.“

S spoštovanjem,

Carlo Casini
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Priloga 2
Izvleček poslovnika, člen 192

Poslovnik Evropskega parlamenta
7. parlamentarno obdobje - junij 2011 Različica za tisk 1402k

VSEBINA
STVARNO KAZALO

KORISTNE INFORMACIJE

NASLOV VII : ODBORI IN DELEGACIJE

POGLAVJE 1 : ODBORI - USTANOVITEV IN PRISTOJNOSTI

Člen 192: Koordinatorji odborov in poročevalci v senci

1.    Politične skupine lahko za koordinatorja imenujejo enega od svojih poslancev.

2.    Predsednik po potrebi skliče koordinatorje odborov, da pripravijo odločitve, ki jih mora sprejeti odbor, zlasti 
odločitve glede postopka in imenovanja poročevalcev. Odbor lahko prenese pooblastilo za sprejemanje nekaterih 
odločitev na koordinatorje, z izjemo odločitev glede sprejemanja poročil, mnenj ali predlogov sprememb. 
Podpredsedniki so lahko povabljeni, da v posvetovalni vlogi sodelujejo pri sejah koordinatorjev odborov. 
Koordinatorji skušajo doseči soglasje. Če soglasja ni mogoče doseči, lahko glede na različno moč posameznih 
skupin odločajo le z večino, ki jasno predstavlja veliko večino v odboru. 

3.    Politične skupine lahko za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci, ki spremlja napredek tega poročila 
in v imenu skupine išče kompromise v odboru. Njegovo ime sporočijo predsedniku. Odbor na predlog 
koordinatorjev lahko zlasti odloči, da poročevalce v senci vključi v proces iskanja dogovora s Svetom v rednih 
zakonodajnih postopkih. 

Zadnja posodobitev : 12 maj 2011
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Priloga 3
Izvleček iz zapisnika 

Strasbourg, 15. Septembra 2009

KONFERENCA PREDSEDNIKOV ODBOROV

Seja dne 15. septembra 2009 v Strasbourgu

Zapisnik

10.2 Sestanki koordinatorjev odborov, samostojni poslanci

PREDSEDNIK se sklicuje na člen 192, ki določa, da politične skupine lahko imenujejo 
koordinatorja. Torej je jasno, da samostojni poslanci ne morejo opravljati funkcije 
koordinatorja in se zato ne morejo udeleževati teh sestankov. Predlog spremembe, s katero bi 
se samostojnim poslancem dovolilo, da imenujejo koordinatorja, je odbor AFCO izrecno 
zavrnil. 

Vendar tak položaj samostojnim poslancem, ki so evropski poslanci, ne sme odvzeti 
parlamentarnih pravic. Vsak odbor mora v skladu s svojimi postopki skrbeti za to, da se s 
samostojnimi poslanci pred sestankom koordinatorjev pravočasno posvetuje o zadevnih 
vprašanjih. V ta namen se lahko predsednik ali sekretariat odbora posvetujeta s samostojnimi 
poslanci o njihovih morebitnih interesih. Nato koordinatorji svoje predloge načeloma 
predložijo odboru. Vsak član odbora lahko predlaga spremembe tega predloga. Odbor ima 
zadnjo besedo pri predlogih koordinatorjev in jih, če je treba, lahko spremeni. PREDSEDNIK 
meni, da bi bilo za to , da bi samostojni poslanci imeli pravico do udeležbe na sestankih 
koordinatorjev, treba spremeniti Poslovnik. 

G. TRZASKOWSKI, podpredsednik odbora AFCO, potrjuje razlago predsednika, da 
samostojni poslanci nimajo pravice imenovati koordinatorja. Kot minimalno skupno pravilo 
predlaga, da se samostojni poslanci obvestijo takoj po sestanku koordinatorjev.

Ga. PACK, predsednica obora CULT, poudarja, da morajo imeti vsi odbori enak pristop v 
skladu s predlogi predsednika. 

PREDSEDNIK ugotavlja, da so predsedniki odborov soglasni.

Drugič, v zvezi z ločenim vprašanjem števila koordinatorjev ene politične skupine se 
PREDSEDNIK sklicuje na člen 192, ki določa, da lahko vsaka politična skupina določi le 
enega koordinatorja. Vendar se zgodi, da ima politična skupina tudi namestnika koordinatorja, 
ki se večinoma iz praktičnih razlogov udeleži sestanka. Zato PREDSEDNIK predlaga, da 
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lahko politično skupino zastopa samo en koordinator. Tudi če je namestnik koordinatorja 
prisoten, ne more zastopati politične skupine na sestanku, na katerem je prisoten imenovani 
koordinator. 

G. LEINEN, predsednik odbora ENVI, predlaga, da odbor AFCO poda razlago tega 
vprašanja.

G. HARBOUR, predsednik odbora IMCO, podpira pragmatični pristop, ki ga ima predsednik 
do morebitne udeležbe namestnika koordinatorja. To bi namestniku koordinatorja omogočilo, 
da pridobi izkušnje in nadomešča imenovanega koordinatorja, kadar je odsoten, skupini 
koordinatorjev pa bi omogočilo, da učinkovito opravlja svoje delo.

Ga. BOWLES, predsednica odbora ECON, zahteva, naj bo pristop skladen s pristopom, ki je 
bil sprejet za udeležbo samostojnih poslancev. 

PREDSEDNIK ponovno poudarja, da je pravica do imenovanja koordinatorja neločljivo 
povezana z obstojem politične skupine. 

Ga. BERÈS, predsednica odbora EMPL, predlaga, naj se samo eni osebi iz vsake politične 
skupine dovoli, da se javlja k besedi, da se zagotovi enako obravnavanje političnih skupin.

G. SIMPSON, predsednik odbora TRAN, se strinja z mnenjem, da samostojni poslanci, ki 
niso člani politične skupine, ne morejo imenovati koordinatorja. V zvezi z udeležbo 
namestnika koordinatorja predlaga, da je ta udeležba možna le, če je imenovani koordinator 
odsoten. 

PREDSEDNIK ugotavlja, da ni soglasja o udeležbi namestnika koordinatorja politične 
skupine, in predlaga, da bi zadolžili Odbor za ustavne zadeve bodisi za pripravo razlage 
Poslovnika bodisi za pripravo ustreznega predloga za spremembo. 

Nazadnje se PREDSEDNIK v zvezi s prisotnostjo podpredsednikov odborov na sestanku 
koordinatorjev sklicuje na člen 192, ki jim ne daje pravice do udeležbe, vendar pa izrecno 
določa, da jih predsednik lahko povabi, da v posvetovalni vlogi sodelujejo na sestankih. 


