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PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spremembi člena 116 in Priloge II Poslovnika Evropskega parlamenta o času za 
vprašanja
(2013/2083(REG))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pisma svojega predsednika z dne 13. februarja 2013,

– ob upoštevanju členov 211 in 212 Poslovnika,

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

1. se odloči spremeniti Poslovnik, kot sledi;

2. opozarja, da bosta spremembi začeli veljati prvi dan naslednjega delnega zasedanja;

3. sklene, da bo volilni sistem, ki je predlagan v predlogih sprememb za določitev poslancev, 
ki smejo postaviti vprašanje, ocenjen po preskusnem obdobju …, ki se šteje od njihovega 
začetka veljavnosti;

4. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji v vednost.

Predlog spremembe 1

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 116

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Parlament na predlog konference 
predsednikov določi Komisiji na vsakem 
delnem zasedanju čas za vprašanja.

1. Čas za vprašanja Komisiji na vsakem 
delnem zasedanju traja 90 minut in ima 
določeno horizontalno tematiko, ki jo 
konferenca predsednikov določi načeloma 
en mesec pred delnim zasedanjem.

2. Poslanec lahko na vsakem delnem 
zasedanju postavi eno vprašanje Komisiji.

2. Resor komisarjev, ki jih konferenca 
predsednikov povabi na zasedanje, je 
povezan z določeno horizontalno 
tematiko. Na eno delno zasedanje sta 
lahko povabljena dva komisarja, ob tem 
pa je mogoče povabiti še tretjega, glede na 
določeno horizontalno tematiko, ki je bila 
izbrana za čas za vprašanja.

3. Vprašanja se v pisni obliki predložijo 
predsedniku, ki odloči o njihovi 

3. Poslanci, ki postavijo vprašanje 
komisarju, se izberejo z volilnim sistemom 
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sprejemljivosti in vrstnem redu njihovega 
obravnavanja. Odločitev mora biti 
nemudoma sporočena spraševalcu.

na naslednji način:

– na predsedniško mizo se 30 minut pred 
začetkom časa za vprašanja postavita dve 
volilni skrinjici; 
– poslanci, ki želijo postaviti vprašanje, 
napišejo svoje ime na obrazec in ga vržejo 
v eno od volilnih skrinjic;
– predsednik razglasi začetek časa za
vprašanja in zapre volilne skrinjice;
– predsednik iz skrinjic izvleče po en 
obrazec in pozove poslanca, katerega ime 
je zapisano na tem obrazcu, naj 
pristojnemu komisarju postavi svoje 
vprašanje. Poslanec ima na voljo eno 
minuto, da postavi svoje vprašanje, 
komisar pa ima na voljo dve minuti za 
odgovor. Predsednik lahko izjemoma 
vsakemu prisotnemu poslancu dovoli 
dodatno vprašanje, za katerega ima ta na 
voljo 30 sekund, če meni, da odgovor 
komisarja to zahteva. Komisar ima potem 
na voljo dve minuti za dodatni odgovor.

4. Podrobni postopek urejajo smernice iz 
priloge tega poslovnika.
5. V skladu s smernicami, ki jih določi 
konferenca predsednikov, se lahko nameni 
posebni čas za vprašanja Svetu, 
predsedniku Komisije, podpredsedniku 
Komisije/visokemu predstavniku Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko in 
predsedniku Evroskupine.

4. V skladu s smernicami, ki jih določi 
konferenca predsednikov, se lahko nameni 
posebni čas za vprašanja Svetu, 
predsedniku Komisije, podpredsedniku 
Komisije/visokemu predstavniku Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko in 
predsedniku Evroskupine.

_______________
17 Glej Prilogo II.

Or. en

Predlog spremembe 2

Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga II
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

[…] črtano

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

1) Ozadje

Konferenca predsednikov je junija 2011 prenovila organizacijo časa za vprašanja Komisiji, da 
bi tako izboljšala kakovost in zanimivost tega dela zasedanj. Novo obliko časa za vprašanja 
naj bi preskušali od septembra 2011, na koncu pa naj bi novo obliko ocenili, še preden bi 
dokončno sprejeli kakršne koli spremembe.

Konferenca predsednikov je na seji dne 17. januarja 2013 obravnavala poročilo z oceno 
preskusnega obdobja,ki ga je pripravil in predstavil pristojni podpredsednik Edward 
McMillan-Scott, ter odločila potrditi spremenjeno obliko časa za vprašanja, ki naj bi še naprej 
potekal vsak mesec in trajal 90 minut.

Konferenca predsednikov je nadalje določila, da:

- načeloma na zasedanju sodelujeta dva komisarja, z možnostjo vključitve tretjega glede na 
tematiko;

- bi morala konferenca predsednikov načeloma določiti specifično tematiko za razpravo en 
mesec pred zadevnim delnim zasedanjem, da bi zagotovili prisotnost komisarjev, ki se 
ukvarjajo z ustreznim področjem; je treba pri tem vseeno ostati prilagodljiv, da bi olajšali 
načrtovanje dnevnega reda za zasedanja.

Konferenca predsednikov je na koncu odločila tudi, da se redni način razprave brez seznama 
govornikov nadomesti z volilnim sistemom, in da bo kasneje podala oceno tega sistema.

Predsednik je v pismu z dne 13. februarja 2013 predsednika Odbora za ustavne zadeve 
obvestil o tej odločitvi in temu odboru poslal zadevo v obravnavo v skladu s členom 211 v 
zvezi z morebitno spremembo člena 116 in Priloge II.

2) Sprememba Poslovnika

Predlog spremembe člena 116 in Priloge II iz tega osnutka poročila je v skladu z odločitvijo 
konference predsednikov.

Glavne značilnosti spremembe so:

– izbor poslancev, ki postavijo svoje vprašanje, ne poteka več brez seznama govornikov, 
temveč se opravi z volilnim sistemom, s katerim je zagotovljena popolna nepristranskost;

– vprašanja se ne predložijo več vnaprej v pisni obliki, pa tudi o njihovi sprejemljivosti se ne 
odloča več vnaprej;

– Priloga II, ki je zelo podrobno določala smernice za pregled sprejemljivosti vprašanj, 
dodatnih vprašanj in časovnih omejitev, ni več potrebna.


