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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o izvajanju Lizbonske pogodbe v zvezi z Evropskim parlamentom
(2013/2130(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju svojega sklepa z dne 20. oktobra 2010 o reviziji okvirnega sporazuma o 
odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo1,

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 22. novembra 2012 o volitvah v Evropski parlament 
leta 20142in z dne 4. julija 2013 o izboljšavi praktičnih dogovorov za izvedbo evropskih 
volitev leta 20143,

– ob upoštevanju okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in 
Evropsko komisijo,

– ob upoštevanju člena 48 in člena 119(2) Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve ter mnenj Odbora za mednarodno 
trgovino, Odbora za pravne zadeve in Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve (A7-0000/2013), 

A. ker je treba s postopkom za izvolitev predsednika Evropske komisije in imenovanje 
Evropske komisije v celoti izrabiti krepitev demokratične legitimnosti Evropske unije, ki 
jo predvideva Lizbonska pogodba, s čimer bi evropskim volitvam, v okviru katerih bi 
kandidate za položaje v Komisiji imenovale evropske politične stranke, dali novo 
politično razsežnost in ponovno vzpostavili povezanost z državljani, ki bi dobili možnost, 
da svoj glas oddajo tudi za kandidata po lastni izbiri;  

B. ker bi izvoljeni predsednik Evropske komisije moral v celoti izkoristiti pristojnosti, ki mu 
jih podeljuje Lizbonska pogodba, in sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotavljanje 
učinkovitega delovanja prihodnje Komisije ne glede na število njenih članov, ki se zaradi 
odločitev Evropskega sveta ne bo zmanjšalo, kot je to predvidela Lizbonska pogodba;

C. ker je treba odgovornost Komisije do Parlamenta okrepiti z letnim in večletnim 
načrtovanjem Unije ter z ustvarjanjem simetrije med večino, ki je potrebna za izvolitev 
predsednika Komisije, in tisto, ki je potrebna za vložitev predloga nezaupnice; 

D. ker je treba okrepiti vlogo Parlamenta pri določanja dnevnega reda glede zakonodajnih 
zadev in v celoti izvajati načelo, ki izhaja iz Lizbonske pogodbe in določa, da Parlament 
in Svet v zakonodajnih zadevah delujeta povsem enakopravno; 

E. ker je treba ob imenovanju nove sestave Komisije pregledati in izboljšati veljavne 

                                               
1 UL C 70, 8.3.2012, str. 98.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0462.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0323.
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medinstitucionalne sporazume;

Legitimnost in politična odgovornost Komisije 
(imenovanje in odstavitev Komisije)

1. poudarja potrebo po krepitvi demokratične legitimnosti, neodvisnosti in politične vloge 
Komisije, kar je mogoče doseči z vzpostavitvijo bolj neposredne povezave med izbiro 
volivcev in izvolitvijo predsednika Komisije; 

2. poziva prihodnjo konvencijo, naj ponovno razmisli o načinu izvolitve predsednika 
Komisije, vključno z možnostjo njegove neposredne izvolitve, da bi okrepila 
demokratično legitimnost Komisije;

3. ponovno potrjuje, da bi morale vse evropske politične stranke imenovati svoje kandidate 
za predsednika Komisije dovolj časa pred načrtovanim datumom evropskih volitev; 

4. pričakuje, da bodo kandidati za predsednika Komisije imeli pomembno vlogo v kampanji 
za evropske volitve, in sicer z razdeljevanjem in promoviranjem političnega programa 
svoje evropske politične stranke v vseh državah članicah;

5. ponovno vabi Evropski svet, naj v okviru posvetovanj, ki bodo med Parlamentom in 
Evropskim svetom potekala na podlagi Izjave št. 11, priložene Lizbonski pogodbi, 
pravočasno in še pred volitvami pojasni, kako namerava spoštovati izbiro evropskih 
državljanov pri imenovanju predsednika Komisije;

6. zahteva, naj se del članov prihodnje Komisije izbere izmed novoizvoljenih poslancev 
Evropskega parlamenta; poziva vlade držav članic, naj pri vlaganju kandidatur za člane 
Evropske komisije ustrezno upoštevajo glasove svojih državljanov; 

7. meni, da bi moral izvoljeni predsednik Komisije v postopku izbire ostalih članov Komisije 
delovati bolj avtonomno; poziva vsako izmed vlad držav članic, naj predlagajo seznam 
najmanj treh kandidatov za položaje komisarjev Evropske komisije in izvoljenemu 
predsedniku Komisije tako omogočijo izbiro enega izmed kandidatov s seznama; poziva 
novoizvoljenega predsednika Komisije, naj vztraja, da morajo vlade držav članic 
predložiti tak seznam kandidatov za položaj komisarja, ki mu bo omogočal dosego 
uravnotežene zastopanosti spolov v sestavi Evropske komisije;

8. meni, da bi morali na podlagi političnega dogovora, doseženega na zasedanju Evropskega 
sveta, ki je potekalo 11. in 12. decembra 2013, in na podlagi sklepa Evropskega sveta z 
dne 22. maja 2013 o številu članov Evropske komisije, predvideti dodatne ukrepe za 
učinkovitejše delovanje Komisije, ne da bi pri tem posegali v pravico do imenovanja 
enega komisarja iz vsake države članice; 

9. meni, da bi bilo treba na podlagi veljavnih Pogodb najti rešitev, ki bi lahko predvidela 
vzpostavitev sistema rotacije komisarjev, pristojnih za posamezna delovna področja, in 
komisarjev brez opredeljenega delovnega področja, s čimer bi omogočili relativno 
stabilnost števila in vsebine delovnih področij in obenem zagotovili uravnoteženo 
zastopanost posebnih značilnosti in interesov vseh držav članic v postopku odločanja 
znotraj Komisije; meni, da bi morali komisarji brez opredeljenega delovnega področja v 
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takšnem okviru polnopravno sodelovati v postopku odločanja in da bi lahko prevzeli 
naloge zastopanja Komisije na evropski ravni;

10. poudarja, da bi morali na podlagi odstavka 2 Okvirnega sporazuma o odnosih med 
Evropskim parlamentom in Komisijo od kandidata za predsednika Komisije zahtevati, naj 
po tem, ko ga je Evropski svet uradno imenoval, Evropskemu parlamentu predstavi 
politične usmeritve svojega mandata, čemur bi sledila izčrpna izmenjava mnenj, na 
podlagi česar bi Parlament izvolil predlaganega kandidata za predsednika Komisije;

11. poziva bodočega kandidata za mesto predsednika Komisije, naj ustrezno upošteva 
predloge in priporočila za sprejetje zakonodaje Evropske unije, ki jih je na podlagi 
samoiniciativnih poročil in resolucij, ki so prejeli podporo velike večine poslancev 
Evropskega parlamenta, predhodno podal Parlament in ki so bili deležni zadovoljive 
nadaljnje obravnave s strani prejšnje Komisije pred iztekom njenega mandata;

12. meni, da je treba med prihodnjim pregledom Pogodb poenostaviti večino, ki jo za vložitev 
predloga nezaupnice zoper Komisijo sedaj zahteva člen 234 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU), tako da bi ta postopek zahteval zgolj večino članov Evropskega 
parlamenta;

Zakonodajna pobuda in zakonodajne dejavnosti 
(pristojnosti Parlamenta in parlamentarni nadzor)

13. meni, da je splošna ocena medinstitucionalnih odnosov med Parlamentom in Komisijo 
sicer pozitivna, vendar ostajajo še številna vprašanja in pomanjkljivosti, ki zahtevajo večjo 
pozornost in ukrepanje;  

14. poudarja, da prizadevanja za večjo učinkovitost ne smejo privesti do tega, da bo 
zakonodaja slabše kakovosti ali da se bo Parlament odrekel lastnim ciljem; 

15. poudarja, da so izzivi na področju preglednosti vseprisotni in skupni vsem institucijam, 
tudi na področju doseganja sporazumov v prvi obravnavi; ugotavlja, da se je Parlament na
te izzive skušal odzvati s sprejetjem novih členov 70 in 70a svojega Poslovnika;

16. izraža zaskrbljenost zaradi težav, ki še vedno obstajajo pri izvajanju rednega 
zakonodajnega postopka, zlasti v okviru skupne kmetijske politike (SKP) in skupne 
ribiške politike (SRP), pa tudi pri usklajevanju predpisov iz nekdanjega tretjega stebra s 
hierarhijo pravnih aktov iz Lizbonske pogodbe in na splošno v zvezi z nadaljnjo 
„asimetrijo“ na področju preglednosti glede vključevanja Komisije v pripravljalno delo 
obeh vej zakonodajne oblasti; v zvezi s tem izpostavlja pomen delovnih metod Sveta, ki 
jih je treba prilagoditi tako, da bodo predstavniki parlamenta lahko sodelovali na nekaterih 
zasedanjih Sveta, ko je to upravičeno na podlagi načela medsebojnega lojalnega 
sodelovanja med institucijama; 

17. poziva Komisijo, naj bolje izkoristi predzakonodajno fazo, zlasti pa dragocene prispevke, 
zbrane na podlagi zelenih in belih knjig, in Evropski parlament, ki mora biti obravnavan 
enakopravno Svetu, redno obvešča o pripravljalnem delu, ki ga opravljajo njene službe;

18. meni, da bi moral Parlament nadalje razviti in v celoti izkoristiti svojo avtonomno 
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strukturo za ocenjevanje učinka vsakršnih bistvenih sprememb prvotnega predloga, ki ga 
je predložila Komisija;

19. obžaluje, da Komisija formalno sicer izpolnjuje svoje obveznosti, saj na zahteve 
Parlamenta v zvezi z zakonodajnimi pobudami odgovarja v roku 3 mesecev, kljub temu pa 
predlogov za nadaljnjo dejansko ali vsebinsko obravnavo ni vedno posredovala;

20. zahteva, naj se med prihodnjim pregledom Pogodb v celoti prizna pravica Parlamenta do 
zakonodajne pobude, pri čemer mora Komisija obvezno nadaljevati z obravnavo vseh 
zahtev za zakonodajne predloge, ki jih Parlament predloži v skladu s členom 225 PDEU;

21. meni, da je treba med prihodnjim pregledom Pogodb omejiti pravico Komisije do umika 
zakonodajnih predlogov na tiste primere, v katerih se Parlament po sprejetju svojega 
stališča v prvi obravnavi strinja, da predlog zaradi spremenjenih okoliščin ni več 
utemeljen;

22. opozarja na potrebo po ustreznem razlikovanju med bistvenimi elementi posameznega 
zakonodajnega predloga, ki jih mora v samem zakonodajnem aktu določiti zakonodajna 
oblast, in različnimi nebistvenimi elementi zakonodajnega instrumenta, ki so večinoma 
tehnične narave in jih je treba določiti s pomočjo delegiranih aktov;

23. izpostavlja pomen izbire med delegiranimi in izvedbenimi akti z vidika zaščite pristojnosti 
Parlamenta in od Komisije in Sveta ponovno zahteva, naj s Parlamentom dosežeta 
soglasje glede opredelitve meril za uporabo členov 290 in 291 PDEU; 

24. opozarja Komisijo, naj Parlament ustrezno vključi v pripravljalno fazo oblikovanja 
delegiranih aktov in v skladu z odstavkom 15 Okvirnega sporazuma o odnosih med 
Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo državam članicam predloži vse pomembne 
informacije; 

25. poziva Komisijo, naj spoštuje okvirni sporazum o dostopu strokovnjakov Parlamenta do 
sestankov strokovnih skupin Komisije in prepreči, da bi prihajalo do združevanja teh 
sestankov s sestanki komitoloških odborov;

Mednarodni odnosi
(pristojnosti Parlamenta in parlamentarni nadzor)

26. ugotavlja, da je bila zavrnitev sporazuma SWIFT prvi primer, v katerem je Parlament 
uporabil svoje na novo pridobljene pristojnosti; 

27. zahteva, da mora biti Parlament v vseh fazah postopkov za sklepanje mednarodnih 
sporazumov v celoti in natančno obveščen, s čimer bi mu omogočili, da bo svojo končno 
odločitev sprejel na podlagi izčrpnega poznavanja zadevnega vprašanja;

28. poudarja, da je treba zagotoviti, da bo Parlament dejansko sposoben izraziti argumentirano 
mnenje o pogajalskih mandatih; 

29. ponovno potrjuje, da mora Parlament sprejeti potrebne ukrepe za spremljanje izvajanja 
mednarodnih sporazumov;



PR\1013215SL.doc 7/10 PE526.057v01-00

SL

Dogajanje na ustavnem področju
(medinstitucionalni odnosi in sporazumi)

30. poudarja, da mora Komisija v skladu s členom 17(1) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) 
prevzeti pobude za doseganje medinstitucionalnih dogovorov o letnem in večletnem 
načrtovanju Unije; opozarja na potrebo po vključevanju Parlamenta in Sveta v pripravo 
letnega delovnega programa Komisije in izpostavlja pomen zagotavljanja realističnih in 
zanesljivih načrtov, ki jih bo mogoče učinkovito izvajati in ki bodo zagotovili podlago za 
medinstitucionalno načrtovanje;

31. meni, da so okvirni sporazum, sklenjen med Parlamentom in Komisijo, in njegove redne 
posodobitve nujne za krepitev in razvoj strukturiranega sodelovanja med obema 
institucijama; 

32. pozdravlja dejstvo, da je okvirni sporazum iz leta 2010 znatno okrepil politično 
odgovornost Komisije do Parlamenta;

33. poudarja, da pravila glede dialoga in dostopa do informacij Parlamentu omogočajo 
celovitejši parlamentarni nadzor nad dejavnostmi Komisije, kar zagotavlja, da Komisija 
enakopravno obravnava Parlament in Svet;

34. ugotavlja, da bi bilo nekatere določbe veljavnega okvirnega sporazuma mogoče izboljšati; 
predlaga, naj sedanji Parlament pred iztekom svojega mandata sprejme splošne usmeritve 
in prednostne naloge za nadaljnja pogajanja o okvirnem sporazumu, tako da bodo tovrstni 
predlogi lahko obravnavani v novem sklicu Parlamenta;

35. meni, da bi v tem mandatu morali v celoti preučiti možnosti za krepitev politične 
odgovornosti izvršne veje oblasti in poenostavitev določb o zakonodajnem in političnem 
sodelovanju, ki jih zagotavljajo veljavne Pogodbe;

36. opozarja, da je treba številna tehnična vprašanja, kot so delegirani akti, izvedbeni ukrepi, 
ocene učinka, obravnava zakonodajnih pobud in poslanskih vprašanj, posodobiti na 
podlagi izkušenj, pridobljenih v sedanjem mandatnem obdobju; 

37. obžaluje, da večkratni pozivi Parlamenta k ponovnim pogajanjem o spremembi 
Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje iz leta 2003, da bi tako 
upoštevali novo zakonodajno okolje, ki ga prinaša Lizbonska pogodba, utrdili obstoječo 
najboljšo prakso in sporazum posodobili v skladu z agendo za pametno pravno ureditev, 
niso prejeli nobenega odziva; 

38. poziva Svet ministrov, naj izrazi svoje stališče glede možnosti sodelovanja v tristranskem 
sporazumu s Parlamentom in Komisijo zavoljo doseganja nadaljnjega napredka o 
tehničnih vprašanjih, ki so bila že omenjena v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši 
pripravi zakonodaje, dvostranskem sporazumu med Parlamentom in Svetom ministrov, 
deloma pa tudi v okvirnem sporazumu;

39. meni, da bi zadeve, povezane izključno z odnosi med Parlamentom in Komisijo, morale 
biti tudi v prihodnje obravnavane v dvostranskem okvirnem sporazumu, ne glede na 
morebitno sklenitev tristranskega sporazuma med Parlamentom, Komisijo in Svetom 
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ministrov; poudarja, da Parlament ne bo sprejel ničesar, kar bi bilo slabše od tega, kar je 
mogoče doseči na podlagi veljavnega okvirnega sporazuma; 

40. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

To poročilo je namenjeno oceni izvajanja Lizbonske pogodbe, zlasti pa analizi posledic 
najpomembnejših sprememb, ki jih je ta od pričetka veljavnosti vnesla v medinstitucionalne 
odnose med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo. 

Poročevalec v tem okviru in ob upoštevanju dejstva, da je namen Lizbonske pogodbe okrepiti 
demokratičnost Evropske unije, najprej poudari potrebo po bolj neposredni povezavi med 
izbiro volivcev in izvolitvijo predsednika Komisije. Čeprav Lizbonska pogodba vloge 
Komisije kot „motorja“, ki poganja dejavnosti Evropske unije, ne postavlja pod vprašaj, pa je 
Komisija v preteklih štirih letih dejansko izgubila del svojega političnega vpliva znotraj 
institucionalne strukture Unije. Takšno zmanjšanje pristojnosti Komisije je v veliki meri 
povezano z gospodarsko in finančno krizo, ki daje prednost posredovanju Evropskega sveta in 
uveljavljanju njegovih pristojnosti, obenem pa podpira delovanje medvladnega procesa, kar 
škoduje metodi Skupnosti.

Zavoljo sedanjega stanja in dejstva, da poglabljanje evropskega povezovanja in varstvo 
metode Skupnosti zahtevata močnejšo Komisijo, ki ima ključno vlogo v institucionalnem 
okviru Evropske unije, je treba nujno preučiti vse možne rešitve za krepitev demokratične 
legitimnosti Komisije, njenega političnega vpliva in učinkovitosti bodisi na podlagi veljavnih 
Pogodb bodisi v okviru prihodnjega pregleda teh Pogodb.

Poročevalec na podlagi veljavnih Pogodb in v pričakovanju volitev v Evropski parlament, ki
bodo potekale leta 2014, podpira predlog, ki predvideva, da bi kandidate za predsednika 
Komisije imenovale evropske politične stranke. Kljub temu pa poročevalec meni, da bi 
vprašanje legitimnosti Komisije morali podrobno analizirati med prihodnjim pregledom 
Pogodb. Poročevalec s tega vidika in ne glede na to, ali bo izbran parlamentarni model ali 
pristop, ki temelji na neposredni izvolitvi predsednika Komisije, meni, da se je treba izogniti 
pretirani prevladi parlamentarnega odločanja v tem sistemu in da je treba upoštevati načelo 
delitve oblasti ne glede na krepitev pristojnosti Parlamenta na področju nadzora. Poročevalec 
prav zato in zavoljo krepitve pristojnosti Parlamenta na področju nadzora predlaga zmanjšanje 
večine, ki je v skladu s členom 234 PDEU sedaj potrebna za vložitev predloga nezaupnice 
zoper Komisijo, poziva kandidata za predsednika Komisije k predstavitvi svojega političnega 
programa v Evropskem parlamentu in opozarja na pomen letnega in večletnega načrtovanja 
Unije. Da bi se izognili pretirani prevladi parlamentarnega odločanja v tem sistemu, pa 
poročevalec meni, da bi bilo treba na podlagi načela delitve oblasti predsedniku Komisije 
podeliti več avtonomije pri izbiri članov svoje ekipe in da predsednik Komisije ne bi smel biti 
prisiljen k zahtevam po odstopu komisarjev. Poročilo se zato ne sklicuje na glasovanje o 
nezaupnici zoper posamezne komisarje. 

Poročevalec z vidika učinkovitosti Komisije in glede na to da do predvidenega zmanjšanja v 
sestavi Komisije, ki ga zahteva člen 17(1) PEU, ne bo prišlo leta 2014, saj je Evropski svet na 
zahtevo irske vlade sprejel drugačen sklep, predlaga vzpostavitev sistema popolnoma 
enakopravne rotacije med komisarji, pristojnimi za posamezna delovna področja, in komisarji 
brez opredeljenega delovnega področja, ki bo odražal demografski in geografski razpon vseh 
držav članic. Ta sistem bi izboljšal delovanje Komisije z zagotavljanjem relativne stabilnosti 
števila in vsebine delovnih področij in lajšanjem postopkov notranjega usklajevanja, obenem 
pa zagotovil zastopanost posebnih značilnosti in interesov vseh držav članic v postopku 
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odločanja znotraj Komisije. Vsi komisarji bi morali v ta namen imeti enak pravni položaj, 
pravica komisarjev brez opredeljenega delovnega področja do sodelovanja v postopku 
odločanja pa bi morala biti v celoti priznana.  

Poročevalec ob upoštevanju dejstva, da je Lizbonska pogodba znatno okrepila vlogo 
Evropskega parlamenta in mu podelila pomembne nove pristojnosti na področju zakonodaje 
Evropske unije in mednarodnih sporazumov, prav tako poda oceno o uspešnosti Parlamenta in 
Komisije ter njunem sodelovanju na teh področjih. Poročevalec v zvezi s tem sklene, da je 
Parlamentu sicer uspelo doseči priznanje svojih novih pristojnosti in svoje vloge odgovornega 
sozakonodajalca ter da je dosegel tudi pomemben napredek v svojih odnosih s Komisijo, 
vendar ostajajo še številna vprašanja in pomanjkljivosti, in sicer v zvezi z izmenjavo 
informacij, delegiranimi in izvedbenimi akti, ocenami učinka ter obravnavo zakonodajnih 
pobud in poslanskih vprašanj, ki zahtevajo večjo pozornost in ukrepanje.

Poročevalec ob upoštevanju načela medsebojnega lojalnega sodelovanja med institucijama, 
nenazadnje poda tudi nekaj priporočil glede pregleda Okvirnega sporazuma o odnosih med 
Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo in poziva Svet, naj s Parlamentom in Komisijo 
sodeluje v ločenem tristranskem sporazumu za nadaljnji razvoj na področju nekaterih 
tehničnih vprašanj, ki so že urejena v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi 
zakonodaje, dvostranskem sporazumu med Parlamentom in Svetom ministrov, deloma pa tudi 
v okvirnem sporazumu. 


