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Predsednik Odbora za zunanje zadeve (AFET) je v skladu s členom 211(1) Poslovnika 
predložil prošnjo za obravnavo člena 117 o vprašanjih za pisni odgovor. To so vprašanja, ki 
jih poslanci lahko postavijo Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji ali podpredsednici 
Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

1. Zakaj prošnja za obravnavo

Odgovori na vprašanja za pisni odgovor morajo prispeti v šestih tednih (v treh tednih za 
prednostna vprašanja). Če odgovora ni v predpisanem roku, lahko avtor vprašanja zaprosi, 
naj se zadeva vključi na dnevni red naslednje seje pristojnega odbora. Zaradi vse 
številnejših težav v zadnjem času, zlasti pri obravnavi vprašanj, naslovljenih na 
podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije (zamude pri prenosu vprašanj), se 
odbor AFET boji, da bodo predsedniki odborov prisiljeni vsa zastavljena vprašanja 
samodejno uvrščati na dnevni red ne glede na to, kako nujna so in kakšna je njihova 
vsebina. To pa lahko pomeni, da se bo bistveno skrajšal razpoložljivi čas za druge točke na 
dnevnem redu, kar bo negativno vplivalo na potek dela v odborih. 

Člen 117 (3): Če na vprašanje ni mogoče odgovoriti v predvidenem času, se na zahtevo 
spraševalca uvrsti na dnevni red naslednje seje pristojnega odbora. Smiselno se uporablja 
člen 1161.“

2. Problem in analiza

Prošnja za obravnavo se nanaša na pristojnost predsednikov parlamentarnih odborov, da 
odločajo o dnevnih redih sej. Možni sta dve rešitvi: razlaga Poslovnika (1. možnost) ali 
sprememba Poslovnika (2. možnost).

Možnost 1: Razlaga Poslovnika

Odbor AFCO soglaša, da bi se stanje že dovolj pojasnilo z razlago Poslovnika. To, da lahko 
predsednik odbora odloča o osnutku dnevnega reda, izhaja iz razlage člena 193(1) 
Poslovnika, ki določa, da se odbor sestane po sklicu svojega predsednika ali na zahtevo 
predsednika Parlamenta. Glede na to, da je predsednik pooblaščen za sklic sej, je njegova 
naloga tudi, da določi temo seje, tj. osnutek dnevnega reda. Takšna razlaga je v skladu z 
načelom dobre organizacije dela. 

Končni dnevni red potem potrdi odbor na začetku svoje seje. Po analogiji s členom 177 
Poslovnika o preložitvi razprave ali glasovanja lahko poslanci zahtevajo, da se razprava o 
določeni točki dnevnega reda preloži. Če torej odbor meni, da obravnava določenega 
vprašanja za pisni odgovor, ki je bil sicer uvrščen na dnevni red, ni primerna, potem se 
lahko tudi odloči, da bo razpravo preložil. 

Razlaga člena 117(3) bi bila lahko oblikovana tako:

                                               
1 Člen 116 obravnava čas za vprašanja Svetu in Komisiji na delnih zasedanjih.
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„Glede na to, da lahko predsednik skliče seje parlamentarnega odbora, kot to določa člen 
193(1), in v skladu z načelom dobre organizacije dela je naloga predsednika, da odloči o 
osnutku dnevnega reda seje, ki jo skliče. To pomeni, da je za uvrstitev vprašanja za pisni 
odgovor na dnevni red potrebno pridobiti soglasje predsednika pristojnega odbora“. 

Možnost 2: Sprememba Poslovnika

Odbor AFCO soglaša, da bi člen 117(3) lahko vnesel določen dvom glede pooblastil 
predsednikov odborov pri pripravi dnevnih redov, in bi bilo treba zadevo pojasniti s 
spremembo Poslovnika. Sprememba bi se lahko glasila tako:

Člen 117(3) novo: „Če na vprašanje ni mogoče odgovoriti v predvidenem času, se na 
zahtevo spraševalca in s soglasjem predsednika odbora uvrsti na osnutek dnevnega reda 
naslednje seje pristojnega odbora. Smiselno se uporablja člen 1161.“ 

Opozoriti pa velja, da člen 212 Poslovnika določa, da je sprememba Poslovnika sprejeta le, 
če zanjo glasuje večina poslancev Parlamenta.

3. Zaključek

Naloga odbora AFCO je, da se izreče za eno od predstavljenih možnosti. 
 Prva možnost z razlago Poslovnika je zanimiva, ker ponuja enostavno in hitro rešitev.
 Druga možnost, sprememba Poslovnika, bi bila bolj zapletena glede postopka, vendar bi 

omogočila, da se jasno opredeli pristojnost predsednikov odborov o tem, da določijo 
osnutek dnevnega reda.

                                               
1 Člen 116 obravnava čas za vprašanja Svetu in Komisiji na delnih zasedanjih.


