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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, ki 
povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko v 
osnutku akta ni spremenjena, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z [...]. Besedilo, zapisano v navadnem
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del besedila s 
predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega besedila (na 
primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). O teh 
popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku protokola, ki spreminja Protokol št. 36 o prehodni ureditvi glede sestave 
Evropskega parlamenta do konca parlamentarnega mandata 2009–2014
(17196/2009 – C7-0001/2010 – 2009/0813(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pisma, ki ga je predsednik Evropskega sveta 18. decembra 2009 naslovil 
na predsednika Evropskega parlamenta v zvezi s spremembo Protokola št. 36 o prehodni 
ureditvi (17196/2009),

– ob upoštevanju člena 48(3) Pogodbe EU, v skladu s katerim se je Evropski svet 
posvetoval z Evropskim parlamentom (C7–0001/2010),

– ob upoštevanju člena 14(2) Pogodbe EU,

– ob upoštevanju Protokola št. 36 o prehodni ureditvi, ki je priložen Lizbonski pogodbi,

– ob upoštevanju Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi 
neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. oktobra 2007 o sestavi Evropskega parlamenta1,

– ob upoštevanju sklepov z zasedanj Evropskega sveta 11. in 12. decembra 2008 ter 18. in 
19. junija 2009,

– ob upoštevanju členov 55, 11(4) in 74 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A7-0000/2010),

A. ker člen 14(2) Pogodbe EU po Lizbonski pogodbi določa, da Evropski svet na pobudo 
Evropskega parlamenta in z njegovo odobritvijo soglasno sprejme sklep o sestavi 
Evropskega parlamenta,

B. ker je pred uveljavitvijo Lizbonske pogodbe in v skladu s Protokolom št. 36 k tej pogodbi 
Evropski parlament 11. oktobra 2007 z omenjeno resolucijo, ki je nastala na osnovi 
poročila Lamassoure-Severin, predložil osnutek sklepa Evropskega sveta o razdelitvi 
sedežev v Parlamentu,

C. ker do podpisa Lizbonske pogodbe Evropski svet še ni sprejel uradnega sklepa o sestavi 
Evropskega parlamenta, pač pa je izrazil strinjanje s predlogom v omenjeni resoluciji, 
potem ko je skupno število evropskih poslancev s prvotno predvidenih 750 povišal na 
751;

D. ker se je po dogovoru v Evropskem svetu skupno število poslancev v primerjavi s 

                                               
1 UL C 227 E, 4.9.2008, str 132.
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pogodbo iz Nice povečalo za 15 (od 736 na 751) in je bilo 18 dodatnih sedežev 
razporejenih med 12 držav članic, medtem ko je Nemčija glede na najvišje možno število 
po Pogodbi EU 3 sedeže izgubila,

E. ker Lizbonska pogodba ni začela veljati pred evropskimi volitvami leta 2009 in so te 
potekale po določbah pogodbe iz Nice, kar pomeni, da Evropski parlament zdaj sestavlja 
736 poslancev,

F. ker je Lizbonska pogodba začela veljati 1. decembra 2009 in je legitimno, da poslanska 
mesta zasede 18 dodatnih poslancev iz 12 držav članic,

G. ker po členu 5 Akta iz leta 1976 o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi 
neposrednimi volitvam ni možno prekiniti mandata poslanca med parlamentarnim 
obdobjem in torej sedanji nemški delegaciji v Evropskem parlamentu ni možno odvzeti 
treh poslancev,

H. ker bo torej z 18 dodatnimi poslanci med parlamentarnim obdobjem 2009–2014 skupno 
število evropskih poslancev naraslo na 754 in je zaradi prekoračitve števila 751, ki ga 
določa Lizbonska pogodba, treba spremeniti primarno zakonodajo,

I. ker je bila prehodna ureditev, ki bi omogočila prihod dodatnih poslancev med sedanjim 
parlamentarnim mandatom, predvidena že s sklepi zasedanja Evropskega sveta 11. in 
12. decembra 2008 in so bili s sklepi zasedanja Evropskega sveta 18. in 19. junija 2009 
določeni pogoji za začasno povečanje števila poslancev Evropskega parlamenta,

J. ker je Evropski parlament 25. novembra 2009 spremenil svoj poslovnik, s čimer je 
omogočil prihod dodatnih poslancev v vlogi opazovalcev, dokler ne začne veljati ureditev, 
ki jim bo omogočala, da zasedejo poslanske sedeže,

1. meni, da je sprememba Protokola št. 36, ki jo zahteva Evropski svet, neposredna posledica 
novih določb Lizbonske pogodbe in pomeni sprejemljivo rešitev, po kateri bodo vse 
države članice, upravičene do dodatnih poslanskih mest, lahko imenovale nove poslance;

2. obžaluje, da Svet ni pravočasno sprejel ukrepov, ki bi dodatnim poslancem omogočili, da 
poslanska mesta zasedejo takoj ob uveljavitvi Lizbonske pogodbe, pa tudi, da ena od 
predvidenih rešitev zahtevane spremembe ni v skladu z duhom akta iz leta 1976, po 
katerem morajo biti evropski poslanci izvoljeni neposredno, ne pa posredno z volitvami v 
nacionalnih parlamentih;

3. vseeno daje soglasje k sklicu medvladne konference, pod pogojem, da se ta posveti zgolj 
vprašanju sprejetja prehodne ureditve glede sestave Evropskega parlamenta do konca 
parlamentarnega mandata 2009–2014;

4. opozarja, da bodo lahko v času od odobritve spremembe Protokola št. 36 do njegove 
uveljavitve dodatni poslanci v skladu s členom 11(4) poslovnika Evropskega parlamenta 
nastopali v vlogi opazovalcev;

5. opozarja tudi, da bo moral Evropski svet še pred koncem tega parlamentarnega mandata v 
vsakem primeru sprejeti poseben sklep o sestavi Evropskega parlamenta in da bo 
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Parlament o tem sprožil pobudo v skladu s členom 14(2) Pogodbe EU;

6. poudarja še, da bo moral novi sklep o sestavi Evropskega parlamenta upoštevati možne 
vmesne pristope novih držav članic in torej določiti število sedežev, ki jih bodo nove 
članice dobile;

7. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Evropskemu svetu, 
Komisiji in nacionalnim parlamentom.


