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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o odnosih Evropskega parlamenta z institucijami, ki zastopajo nacionalne vlade
(2012/2034(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 15 in 16 Pogodbe o Evropski uniji ter člena 235 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 25. in 26. marca 2010, 17. junija 2010, 
16. septembra 2010, 28. in 29. oktobra 2010, 16. in 17. decembra 2010, 4. februarja 2011, 
24. in 25. marca 2011, 23. in 24. junija 2011, 23. oktobra 2011, 9. decembra 2011, 1. in 
2. marca 2012, 28. in 29. junija 2012, 18. in 19. oktobra 2012, 13. in 14. decembra 2012, 
7. in 8. februarja 2013, 14. in 15. marca 2013 ter 27. in 28. junija 2013, 

– ob upoštevanju izjav voditeljev držav ali predsednikov vlad Evropske unije na dveh 
neformalnih srečanjih članov Evropskega sveta z dne 26. oktobra 2011 in 30. januarja 
2012,

– ob upoštevanju resolucije z dne 7. maja 2009 o vplivu Lizbonske pogodbe na razvoj 
institucionalnega ravnovesja Evropske unije1;

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A7-0000/2013),

A. ker je Evropski svet z Lizbonsko pogodbo dobil status evropske institucije, ne da bi se 
njegova vloga spremenila: v skladu s členom 15(1) Pogodbe o Evropski uniji „Evropski 
svet daje Uniji potrebne spodbude za njen razvoj in zanj opredeljuje splošne politične 
usmeritve in prednostne cilje. Ne opravlja zakonodajne funkcije.“

B. ker se Parlament popolnoma zaveda neodvisnosti Evropskega sveta in njegove pomembne 
vloge, ki izhaja iz pogodb; tega ne namerava postaviti pod vprašaj;

C. ker se je vloga Evropskega sveta zaradi krize precej povečala: več izrednih sej, obravnava 
zadev običajno na ministrski ravni; ker ima predsednik Evropskega sveta vlogo 
predlagatelja, največkrat skupaj s podobnimi predstavniki drugih institucij, in je zato 
glavni pogajalec v imenu držav članic za zadeve, katerih pravno veljavni prevod se po 
Lizbonski pogodbi sprejme s soodločanjem;

D. ker je predsednik Van Rompuy v dogovoru z organi Parlamenta in zlasti z izmenjavo 
pisem skušal kar najbolje upoštevati zahteve po obveščanju in preglednosti: sestal se je s 
predsedniki odborov, poročevalci ali predstavniki Parlamenta glede več pomembnih zadev; 
odgovoril je na pisna vprašanja; redno je poročal o zasedanjih Evropskega sveta in imel 
številne stike s predsedniki skupin;

E. ker mora takšna praksa postati uradna, da bo zgled za prihodnost; poleg tega se mora 
izboljšati, ker: je Evropski svet glede patentnega sistema Evropske unije postavil pod 

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0387.
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vprašaj zakonodajni sporazum med Parlamentom in Svetom; se je Evropski svet glede 
gospodarskega upravljanja ponovno pogajal o določbah, ki so že postale splošno veljavne s 
prejšnjo uredbo; je Evropski svet glede evropske agencije za bančni nadzor z enoletnim 
razmikom zaporedoma sprejel nasprotni stališči, čemur bi se lahko izognil z boljšim 
upoštevanjem stališča Parlamenta; ker je večletni finančni okvir za obdobje 2014-2020 
omogočil pravcati zakonodajni zastoj: s pravnega vidika potrebno soglasje v Svetu je bilo 
možno samo s predhodno sprejetimi odločitvami o nekaterih pomembnih političnih 
odločitvah o zakonodajnih predpisih glede politik, ki bi jih bilo treba financirati, kar je na 
teh področjih zmanjšalo vlogo Parlamenta pri spremembah sekundarnih določb;

F. ker je glede teh vprašanj, ki so po definiciji najpomembnejša, odsotnost uradnega dialoga 
med Parlamentom in Evropskim svetom Parlamentu preprečila, da bi popolnoma opravljal 
svojo vlogo sozakonodajalca, kot izhaja iz pogodb; ker se je pogosto zgodilo, da uradni 
sogovorniki predstavnikov Parlamenta niso mogli zares vključiti vlad; ker imata 
predsednik Sveta in Svet za splošne zadeve1, ki sta teoretično zadolžena za organizacijo 
zasedanj Evropskega sveta, samo obrobno, protokolarno vlogo; ker politični pomen kljub 
večjemu interesu za uvodni nastop predsednika Evropskega parlamenta na začetku 
zasedanja Evropskega sveta ostaja omejen;

G. ker Parlament ni vedno poskrbel, da bi svoja stališča predstavil Evropskemu svetu, 
katerega dnevni red je bil znan že veliko prej;

1. ocenjuje, da je glede na štiriletne izkušnje potrebna formalizacija delovnih stikov med 
Evropskim svetom in Parlamentom: lahko je v obliki skupne izjave ali izmenjave pisem;

2. meni, da mora biti razen v izjemno nujnih primerih pred vsakim zasedanjem Evropskega 
sveta razprava pred Evropskim parlamentom, v kateri predsednik Evropskega sveta osebno 
predstavi teme dnevnega reda; ocenjuje, da mora Parlament svoje delo organizirati tako, da 
svoje mnenje o teh temah pravočasno predstavi;

3. opozarja, da sklepi Evropskega sveta veljajo kot pogajalske smernice za ministre Sveta; v 
nobenem primeru ne predstavljajo strogo določenih navodil, o katerih se ne bi mogli 
dogovoriti s Parlamentom; poziva, da se v skladu z določbami iz člena 15 Pogodbe o 
Evropski uniji v sklepe Evropskega sveta uvede standardno besedilo;

4. poziva, da po sklenjenem dogovoru med predstavniki Parlamenta in Sveta v zakonodajnem 
postopku Evropski svet vsebine ne obravnava naknadno, razen če predsedstvo pojasni, da 
je dogovor ad referendum;

5. predlaga, da bi bila predsednik Evropskega sveta in visoki predstavnik Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko ob predsedniku Komisije enkrat letno povabljena na razpravo 
o razmerah v Uniji;

6. poudarja, da za razliko od predsednika Komisije predsednik Evropskega sveta ni 
odgovoren Parlamentu in da se morajo tega zavedati organizatorji razprav, na katerih 
sodeluje, poleg tega pa morajo poslancem, ki niso predsedniki skupin, omogočiti dialog s 
predsednikom Evropskega sveta; po drugi strani ocenjuje, da postopek pisnih vprašanj ni 
primeren;

7. zahteva, da se vsakič, ko Evropski svet sprejme akcijski načrt ali postopek z morebitnim 
zakonodajnim vidikom, v sodelovanju s Parlamentom pravočasno odloči o sodelovanju 
Evropskega parlamenta v skladu z ustreznim postopkom; Evropski parlament in Evropski 

                                               
1 Glej člen 16 Pogodbe o Evropski uniji.
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svet bosta zato uskladila svoja poslovnika, da bosta opredelila izbiro svojih predstavnikov 
in način, na katerega ti pridobijo mandat za pogajanja; 

8. ocenjuje, da so pogajanja o večletnem finančnem okviru pokazala praktično vrednost 
postopka trojnega vrhunskega srečanja, ki ga je člen 324 Pogodbe o delovanju Evropski 
uniji predvidel samo za proračunska vprašanja; ocenjuje, da se bi moral ta pragmatični 
postopek razširiti na vsa področja in da bi pri njem po potrebi sodeloval predsednik 
Evropskega sveta;

9. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropskemu svetu, Svetu in 
Komisiji, voditeljem držav in predsednikom vlad ter parlamentom držav članic.


