
DT\912842SL.doc PE496.359v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za ustavne zadeve

21.9.2012

DELOVNI DOKUMENT
o Pravilniku v zvezi z postopkom odobritve

Odbor za ustavne zadeve

Poročevalec: Rafał Trzaskowski



PE496.359v01-00 2/5 DT\912842SL.doc

SL

Ta dokument obravnava način, s katerim Parlament v postopkih poda odobritev, kjer je to v 
skladu s Pogodbami potrebno (postopek odobritve).

1) Postopek odobritve, prej znan kot postopek privolitve, je Enotni evropski akt leta 1986 
uvedel na dveh področjih: sporazumih o pridružitvi in sporazumih o pristopu. V vsaki 
naslednji spremembi Pogodb se je obseg uporabe postopka povečal. Sedaj, pod Lizbonsko 
pogodbo, predstavlja „posebni zakonodajni postopek“ v smislu člena 289(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije.

Primeri, kjer se uporablja postopek odobritve, so v Pogodbah izčrpno opredeljeni. Načeloma 
gre za naslednje postopke:

– sporazumi, ki vzpostavljajo poseben institucionalni okvir, sporazumi, ki imajo znatne 
proračunske posledice za Unijo, ali sporazumi o področjih, ki jih ureja redni zakonodajni 
postopek ali posebni zakonodajni postopek, ki zahteva odobritev Parlamenta;1

– sporazumi o pristopu;2
– uporaba klavzule o fleksibilnosti;3

– vzpostavitev okrepljenega sodelovanja;4

– pristop h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin;5

– sprejetje večletnega finančnega okvira;6

– enotni postopek za volitve poslancev;7

– sestava Parlamenta;8

– okrepitev pravic državljanov Unije;9

– odločitve Sveta in Evropskega sveta o obstoju hude in obstojne kršitve vrednot Unije;10

– izvedbeni ukrepi za lastni sistem virov Unije.11

2) V Poslovniku so ti primeri zajeti v splošnemu členu (člen 81) in vrsti posebnih členov, ki 
opredeljujejo določbe za specifične posamezne primere kot „lex specialis“, medtem ko se 
drugače sklicujejo na člen 81. Ti posebni členi so: člen 90, mednarodni sporazumi, člen 74c, 
pristopne pogodbe, člen 74g, okrepljeno sodelovanje, člen 74f, sestava Parlamenta, in 
člen 74e, odločitve Sveta in Evropskega sveta v zvezi s kršitvami vrednot Unije. 

                                               
1 Člen 218(6)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije
2 Člen 49 pogodbe o delovanju Evropske unije
3 Člen 352 Pogodbe o delovanju Evropske unije
4 Člen 329(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije
5 Člen 218(6)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije
6 Člen 312(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije
7 Člen 223(1), drugi pododstavek Pogodbe o delovanju Evropske unije.
8 Drugi pododstavek člena 14(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije
9 Drugi pododstavek člena 25 Pogodbe o delovanju Evropske unije
10 Člen 7(1) in (2) Pogodbe o delovanju Evropske unije
11 Člen 311(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije
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Splošni člen 81 – ki je za potrebe tega besedila najpomembnejši – se glasi: 

„Člen 81 (1) in (3)

1. Kadar mora Parlament dati odobritev za predlagani akt, se odloči na podlagi priporočila 
pristojnega odbora za sprejetje ali zavrnitev akta.

Parlament se o aktu, za katerega je po Pogodbi o Evropski uniji ali Pogodbi o delovanju 
Evropske unije potrebna njegova odobritev, izreče z enim samim glasovanjem, pri čemer ni 
mogoče vlagati predlogov sprememb. Za sprejetje odobritve je potrebna takšna večina, 
kakor je navedena v členu Pogodbe o Evropski uniji ali Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, ki je pravna podlaga za predlagani akt.

3. Kadar je za predlog zakonodajnega akta ali predvidenega mednarodnega sporazuma 
potrebna odobritev Parlamenta, lahko pristojni odbor za vzpodbujanje pozitivnega izida 
postopka Parlamentu predloži vmesno poročilo o predlogu s predlogom resolucije, ki 
vsebuje priporočila za spremembo ali izvršitev predlaganega akta.“

Oblika predloga odbora v členu 81 ni določena. Vendar je običajno v obliki zakonodajne 
resolucije, pri čemer Parlament zadevni akt odobri ali pa ga ne. Če ni v Pogodbah opredeljeno 
drugače, je za odobritev Parlamenta potrebna večina oddanih glasov1. V nekaterih primerih je 
potrebna večina poslancev, denimo za pristop nove države članice ali za volilni postopek2. 

3) Predsednik konference predsednikov odborov, Klaus-Heiner Lehne, je v pismu z dne 9. 
decembra 2011 opozoril, da se prakse, ki so se v parlamentarnih odborih uveljavile v zvezi s 
postopkom odobritve, med seboj močno razlikujejo3. V imenu predsednikov odborov je 
povabil Odbor za ustavne zadeve, naj pregleda zadevne člene Poslovnika, da bi razjasnil 
postopke odobritve in jih naredil preglednejše ter po možnosti učinkovitejše. To pismo je 
vsebovalo tudi štiri vprašanja, ki naj jih Odbor za ustavne zadeve preuči. Te je za potrebe 
razprave v odboru mogoče povzeti v naslednjih treh bistvenih vprašanjih:

– Naj bodo v osnutku priporočila in v priporočilu odbora, ki je pristojen za plenarno 
zasedanje, dopustne uvodne izjave?

– Naj bodo v odboru in v priporočilu na plenarnem zasedanju dopustni predlogi sprememb k 
osnutku priporočila in če da, v katerih delih priporočila?

– Naj se negativen glas za odstavek priporočila, ki vsebuje odločitev, razume kot glas za ali 
glas proti?

                                               
1 Člen 231 Pogodbe o delovanju Evropske unije
2 člen 81(1), pododstavek 2
3 Glej pismo, ki bo zaradi tehničnih razlogov razdeljeno ločeno, pa tudi anketo, ki jo je v septembru 2011 opravil 
Oddelek za zakonodajno usklajevanje (generalni direktorat za notranjo politiko Unije) in so jo poslanci prejeli
29. maja 2012.
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Uvodne izjave

Uvodne izjave kot del priporočila, ki ga pošlje odbor, pristojen za plenarno zasedanje, so 
doslej veljale za nedopustne, razen če zadevajo dejstva ali besedila in so zato enakovredne 
sklicem.1.

Ta praksa temelji na mnenju, da bi bila odločitev, ki jo mora Parlament sprejeti (da ali ne), 
manj jasna in imela manjšo težo, če bi jo spremljale uvodne izjave. Nadaljnji razlog za takšno 
mnenje je tudi, da tudi zakonodajna resolucija v zakonodajnem poročilu, ki obravnava 
predlog Komisije, prav tako ne sme vsebovati uvodnih izjav (člen 55(2)). Politične opombe in 
zahteve glede predlaganega akta ali sporazuma je mogoče, preden je sprejet ali končan, 
izraziti v vmesnem poročilu skladno s členoma 81(3) in 90(4).

Nasprotno stališče pa je, da je za zadeve političnega pomena zaželeno, če ne celo nujno 
potrebno, da Parlament poda razloge za svojo odločitev. Uvodne izjave, pravijo, bi lahko celo 
služile kot način za iskanje kompromisov med političnimi skupinami ter tako omogočile 
jasnejšo odločitev Parlamenta za ali proti njemu.

Predlogi sprememb

Ker uvodne izjave na plenarnem zasedanju niso dopustne, predlogi sprememb niso sporni. 
Razlogi zadevajo besedilo člena 81: „Parlament se o aktu, za katerega je po Pogodbi o 
Evropski uniji ... potrebna njegova odobritev, izreče z enim samim glasovanjem, pri čemer ni 
mogoče vlagati predlogov sprememb.2. Brez najmanjšega dvoma se ta določba nanaša na 
besedilo akta. Specifična določba o mednarodnih pogodbah ponuja naslednjo razlago:

Člen 90(7)

7. Parlament da svoje mnenje ali odobritev za sklenitev, obnovo ali spremembo 
mednarodnega sporazuma ali finančnega protokola s strani Evropske unije z enim samim 
glasovanjem z večino oddanih glasov, pri čemer niso dopustne spremembe besedila 
sporazuma ali protokola.“

Namen izključitve besedila akta je, če upoštevamo morebitne daljnosežne posledice odločitve 
Parlamenta, zagotoviti, da je njegova odločitev nedvoumna in brezpogojna. Ko gre za 
mednarodne sporazume, je nadaljnji razlog to, da sprejetega dogovora nikakor ni moč 
enostransko spremeniti. Vendar enako razmišljanje ne velja za morebitne elemente osnutka 
priporočila, kot so navedbe sklicevanja, uvodne izjave ali odstavek z odločitvijo. Kar zadeva 
slednjega, je možnost uporabe predlogov sprememb dejansko pomembna, saj se s tem 
prepreči dvom o natančnem mnenju Parlamenta (glej spodaj, pod točko „Glasovanje“).

Glasovanje

                                               
1  Omeniti je treba, da trenutno zadevni model, ki ga uporablja Parlament, sploh ne predvideva uvodnih izjav. 
2 člen 81(1), pododstavek 2 
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Razen odstavka z odločitvijo drugi predlogi sprememb elementov osnutka priporočila ali 
priporočila, če so dovoljeni, ne predstavljajo težav. O njih se lahko glasuje v skladu s 
splošnimi določbami (člena 156 in 162). Kadar odločitev, predlagana v osnutku priporočila v 
odboru ali v priporočilu na plenarnem zasedanju, ne dobi zahtevane večine in predlog 
spremembe za nasprotno ni vložen ali prav tako ne dobi zahtevane večine, se postavi 
vprašanje, kako obravnavati rezultat. Naj velja kot odločitev, da se osnutek priporočila ali 
priporočilo preprosto zavrne, kot da odbor ali plenarno zasedanje nista sprejela odločitve, ali 
pa sta odločila nasprotno od tega, kar je bilo predlagano? Slednje bi pomenilo, da če se 
predlaga odobritev zadevnega akta in predlog ne prejme večine glasov, se akt šteje kot 
zavrnjen in nasprotno, kadar predlog za zavrnitev ne prejme večine glasov, se akt šteje kot 
sprejet1.

Takšna je bila praksa na plenarnih zasedanjih, utemeljena s sklicevanjem na člen 90(9): „Če 
Parlament ne odobri mednarodnega sporazuma, predsednik obvesti Svet, da zadevnega 
dogovora ni mogoče skleniti.“ Od glasovanja o ACTI 4. julija 2012 dalje je praksa Parlamenta 
takšna, da voli o odobritvi ne glede na to, kakšen je predlog odbora. Če odobritev ne prejme 
večine glasov, velja, da je akt zavrnjen

Pri iskanju odgovora na to vprašanje je treba upoštevati dva vidika. Kot prvo, na podlagi 
pomembnosti odobritve Parlamenta kot dela zakonodajnega postopka je mogoče 
argumentirati, da mora biti odobritev dana s pozitivnim aktom, ne pa s konstrukcijo 
nasprotnega akta Parlamenta. Drugo, razlogov, zakaj poslanci volijo proti predlogu odobritve 
ali zavrnitve, je lahko več, in zna se zgoditi, da v določenih okoliščinah prevladajo mnenja, da 
dokončna odločitev še ne sme biti sprejeta.

Če se uporabi slednje razmišljanje, mora Poslovnik ponuditi ustrezno sredstvo za nadaljevanje 
postopka. Na ravni odborov bi lahko bilo predvideno, da se v takšnih primerih glasuje o 
nasprotni možnosti od tiste, ki jo je predlagal poročevalec (če ni predloga spremembe na to 
temo). Če tudi ta možnost ni sprejeta (kar je več ali manj teoretični primer), bi bilo zadevo 
mogoče neposredno predložiti plenarnemu zasedanju v glasovanje brez priporočila. Na ravni 
plenarnega zasedanja bi rešitev lahko vključevala vrnitev besedila odboru brez izrecne 
zahteve v ta namen.

Ne glede na odgovore na zgornja vprašanja se zdi nujno potrebna sprememba zadevnih členov 
Poslovnika, da se zagotovi jasnost in uskladijo različne prakse v odborih.

                                               
1 Glej na primer člen 210(3) o evropskih političnih strankah in peti pododstavek člena 7(8) o imunitetah


