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PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o reviziji okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo
2010/2118(ACI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 295 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju svojega sklepa z dne 26. maja 2006 o pregledu Okvirnega sporazuma o 
odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo1 in svoje resolucije z dne 10. februarja 
2010 o revidiranem okvirnem sporazumu med Evropskim parlamentom in Komisijo za 
naslednje zakonodajno obdobje2,

– ob upoštevanju sklepov konference predsednikov z dne 26. novembra 2009 in 1. julija 
2010,

– ob upoštevanju revidiranega okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim 
parlamentom in Komisijo (v nadaljevanju „sporazum“),

– ob upoštevanju členov 25(3) in 127 ter Priloge VII, točke XVIII(4) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju svojega sklepa o prilagoditvi Poslovnika Parlamenta revidiranemu 
okvirnemu sporazumu o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo 
(2010/000(REG))3,

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

A. ker pogodbe prvič v zgodovini nudijo izrecno pravno podlago za medinstitucionalne 
sporazume,

B. ker Lizbonska pogodba daje Parlamentu in Komisiji nove pristojnosti in omogoča novo 
ravnotežje med institucijama, ki bi se moral odražati v sporazumu,

C. ker Lizbonska pogodba znatno poglablja demokracijo v EU, saj državljanom Unije zlasti 
prek Parlamenta omogoča večji nadzor nad Komisijo,

D. ker Lizbonska pogodba v rednem zakonodajnem postopku in proračunskih zadevah 
Parlamentu daje položaj, enakovreden položaju Sveta, in povečuje njegovo vlogo pri 
zunanji politiki EU, z izjemo vloge v zvezi s skupno zunanjo in varnostno politiko,

E. ker novi sporazum odraža te spremembe, čeprav zahteva nekatera pojasnila, ki so 
navedena spodaj,

1. meni, da je revidirani sporazum pomembna prelomnica za Parlament pri njegovem 
sodelovanju s Komisijo;

                                               
1 UL C 117E, 18. 5. 2006, str. 123.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0009.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(....)....
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2. ponovno opozarja na tradicionalne pristojnosti, ki jih imajo parlamenti v luči doktrine o 
ločitvi treh vej oblasti, in ki bodo ob popolnem spoštovanju Lizbonske pogodbe 
predstavljale okvir za dosežke sporazuma: zakonodajne pristojnosti, parlamentarni nadzor 
izvršilne veje oblasti (vključno z razsežnostjo mednarodnih odnosov), dolžnost 
obveščanja ter prisotnost izvršilne veje oblasti v Parlamentu;

3. zlasti pozdravlja naslednje izboljšave, ki jih vsebuje novi sporazum:

3.1. zakonodajni postopek in načrtovanje: medsebojno sodelovanje

(a) revidirane določbe o delovnem programu Komisije in o načrtovanju EU, ki 
povečujejo vključenost Parlamenta (odstavki 27, 30, 41c (novo) in revidirana 
priloga 4),

(b) revizija vseh predlogov, o katerih teče postopek, na začetku mandata nove 
Komisije, ob upoštevanju mnenj, ki jih je izrazil Parlament (odstavek 32),

(c) na področjih, na katerih je Parlament navadno vključen v zakonodajni postopek, 
Komisija uporabi nezavezujoče pravne instrumente le v upravičenih primerih in 
po posvetovanju s Parlamentom (odstavek 36b (novo)),

(d) zaveza Komisije o čim prejšnji prilagoditvi pravnega reda Skupnosti novi 
ureditvi delegiranih aktov (odstavek 41a (novo)),

(e) zaveza Komisije, da bo poročala o konkretnih nadaljnjih ukrepi v zvezi z vsako 
zahtevo za zakonodajno pobudo po členu 225 Pogodbe o delovanju EU,

3.2. parlamentarni nadzor

(f) natančne določbe o izvolitvi predsednika Komisije in Komisije kot organa, o 
njeni sestavi ter o možnih spremembah in prerazporeditvah njenih članov,

(g) nove določbe za sodelovanje komisarjev v volilnih kampanjah (odstavek 2b 
(novo)),

(h) obveznost Komisije, da Parlament vpraša za mnenje, ko namerava opraviti 
revizijo kodeksa ravnanja,

(i) obveznost za kandidate za mesta izvršnih direktorjev regulativnih agencij, da se 
predstavijo pristojnim parlamentarnim odborom (odstavek 26 (novo)),

3.3. medinstitucionalna razsežnost mednarodnih odnosov EU

(j) podrobne določbe v zvezi s povečano vlogo Parlamenta v mednarodnih 
pogajanjih, vključno z zavezo Komisije, da bo z ustreznimi postopki in varovali 
posredovala zaupne dokumente v zvezi s temi pogajanji (odstavki 19-21b (novo) 
in nova priloga 3),

3.4. dolžnost obveščanja
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(k) priznanje Komisije o vlogi, ki jo Parlamentu in Svetu podeljujejo pogodbe, zlasti 
v zvezi s temeljnim načelom enakega obravnavanja, zlasti kar zadeva dostop do 
zasedanj in posredovanje prispevkov ali drugih informacij, predvsem o 
zakonodajnih in proračunskih zadevah (odstavek 8),

(l) vzpostavitev rednega dialoga med predsednikom Komisije in predsednikom 
Parlamenta o ključnih horizontalnih vprašanjih in pomembnih zakonodajnih 
predlogih (odstavek 10),

(m) podrobne določbe o informacijah, ki naj se dajo Parlamentu o srečanjih Komisije 
z nacionalnimi strokovnjaki in pripravi in izvrševanju zakonodaje ter 
nezavezujočih pravnih instrumentov Unije (odstavek 13a (novo) in nova priloga 
1),

(n) načini sodelovanja na področju odnosov z nacionalnimi parlamenti (odstavek 
15a (novo)),

(o) natančna določba o dostopu Parlamenta do zaupnih informacij, vključno s 
tajnimi dokumenti (revidirana priloga 2),

(p) poziv pristojnemu odboru, da ko opravi revizijo Poslovnika v zvezi z odnosi s 
Komisijo, prosi Komisijo za mnenje,

3.5. prisotnost Komisije v Parlamentu

(q) zaveza Komisije, da bo dala prednost svoji prisotnosti, če je ta zahtevana, na 
plenarnih zasedanjih ali zasedanjih drugih organov Parlamenta (odstavek 37),

(r) nova ura za vprašanja vsem članom Komisije, po vzoru ure za vprašanja 
predsedniku Komisije (odstavek 37 a(novo)),

(s) izboljšave pri času za govor, spoštovanje okvirne razdelitve časa,

(t) vabilo k udeležbi na sejah konference predsednikov in konference predsednikov 
odborov (odstavek 10, alineja 3),

4. meni, da je mnenje iz člena 6 sporazuma mnenje, ki naj se po sklepu konference 
predsednikov posreduje predsedniku Parlamenta; meni, da bi morala konferenca 
predsednikov pred sprejetjem takega sklepa vprašati konferenco predsednikov odborov za 
mnenje o osnutku kodeksa ravnanja za komisarje v zvezi z navzkrižjem interesov in 
etičnim ravnanjem;

5. ugotavlja, da Komisija na vseh mednarodnih konferencah poslancem Parlamenta podeli 
status opazovalcev ter predvidi njihovo prisotnost na vseh pomembnih sestankih, zlasti 
usklajevalnih sestankih, kjer Komisija daje informacije o svojem stališču v pogajanjih; 
Komisija lahko le v izjemnih primerih, na podlagi pomanjkanja pravnih, tehničnih ali 
diplomatskih možnosti, zavrne podelitev statusa opazovalcev poslancem Parlamenta, 
vendar je treba te primere vnaprej obrazložiti Parlamentu in jih mora Komisija razlagati 
zelo restriktivno;



PE445.898v01-00 6/8 PR\826929SL.doc

SL

6. razume, da je treba izraz „mednarodne konference“ iz odstavkov 21 in 21b (novo) 
razumeti tako, da vključuje ne le večstranske sporazume, temveč tudi dvostranske 
sporazume posebnega pomena (denimo sporazume o pomembnem političnem 
sodelovanju, trgovini ali ribištvu), o katerih se v vsakem primeru zahteva odobritev 
Parlamenta;

7. meni, da „sestanki organov, ki jih ustanovijo večstranski mednarodni sporazumi“ iz 
odstavka 21a (novo) sporazuma vključujejo tudi organe, ki jih ustanovijo dvostranski 
sporazumi, pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji iz tega odstavka;

8. Komisija v skladu s členom 218(10) PDEU nemudoma in v celoti obvesti Parlament, če 
namerava začasno uporabiti mednarodni sporazum ali predlagati, da začasno preneha 
veljati, in bi morala upoštevati mnenje Parlamenta, preden Svet sprejme svojo odločitev;

9. poziva Komisijo, naj Parlamentu da vse informacije o pogajanjih o mednarodnih 
sporazumih, vključno z „zaupnimi informacijami“ v smislu odstavka 1.2.1. priloge 2 
sporazuma, v skladu z natančno ureditvijo iz te priloge; to velja tudi za zaupne dokumente 
iz držav članic ali tretjih držav, pod pogojem, da avtor soglaša;

10. razume, da nezavezujoči pravni instrumenti v okviru sporazuma vključujejo priporočila, 
razlagalna sporočila, prostovoljne sporazume in neobvezne instrumente;

11. odobri sporazum, priložen temu sklepu;

12. sklene, da sporazum priloži svojemu poslovniku, s čimer se nadomesti Priloga XIV, da se 
olajša dostop in zagotovi preglednost;

13. naroči svojemu predsedniku, da ta sklep in njegovo prilogo posreduje v vednost Svetu, 
Komisiji in parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Vse do Lizbonske pogodbe in nove pravne podlage, člena 295 PDEU, pogodbe niso izrecno 
spodbujale institucije EU, da sklepajo medinstitucionalne sporazume. Medinstitucionalni 
sporazumi ne smejo spreminjati določb primarne zakonodaje; kljub temu pa jih pogosto 
pojasnjujejo. Osnutek revidiranega okvirnega sporazuma o odnosih med Parlamentom in 
Komisijo, ki ga je konferenca predsednikov posredovala Odboru za ustavne zadeve, zato da bi 
bil odobren na plenarnem zasedanju, je dejansko peti tovrstni sporazum med institucijama. 
Strogo odraža institucionalno ravnotežje iz Lizbonske pogodbe.

Novi sporazum predstavlja jasno in znatno izboljšanje odnosov s Komisijo. Kot pri vseh 
sporazumih, je končno besedilo kompromis med obema stranema; vendar ta končni 
kompromis predstavlja uravnoteženo presojo ter razsodno in dosledno izvrševanje Lizbonske 
pogodbe. 

Ob upoštevanju glavnih stebrov parlamentarne zgradbe, ki jih poudarja poročilo –
zakonodajne pristojnosti, parlamentarni nadzor izvršne veje oblasti (vključno z razsežnostjo 
mednarodnih odnosov), dolžnost obveščanja in prisotnost izvršilne veje oblasti v Parlamentu 
– se ugotovitve obrazložitve omejujejo le na vprašanja, ki niso obravnavanja v poročilu. 

V zvezi z zakonodajnim postopkom in načrtovanjem je treba poudariti dve vprašanji, ki 
nista izrecno omenjeni. Prvič, predloge sprememb o boljši pripravi zakonodaje in napoved 
revizije medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje, pri čemer gre za zelo 
pomembno politično stališče. Drugič, nove določbe o postopku presoje vpliva, ki jo opravi 
Komisija. Postopek naj bo pregleden, ob upoštevanju različnih scenarijev, vključno z 
možnostjo „ne storiti ničesar“, in se načeloma v skladu z Lizbonsko pogodbo predstavijo 
pristojnemu parlamentarnemu odboru v fazi posvetovanja z nacionalnimi parlamenti;

Najpomembnejša vprašanja v zvezi s parlamentarnim nadzorom so obravnavana v poročilu. 
Kar zadeva medinstitucionalno razsežnost mednarodnih odnosov EU, je treba spomniti, da 
je to vprašanje postalo najtežja pogajalska točka. Cilj Parlamenta je, da je popolnoma 
obveščen, kar bi prispevalo k olajšanju odobritve Parlamenta, postopek bi postal bolj 
predvidljiv in izognili bi se temu, da se mednarodni sporazumi ne sklenejo, čeprav so bila 
pogajanja že končana.  

Kar zadeva dolžnost obveščanja, se je temeljito razpravljalo o zaupnih informacijah in o 
javnih funkcionarjih, ki lahko te informacije zahtevajo, veliko časa pa je bilo porabljenega za 
tehnične podrobnosti o načinu in času posredovanja informacij. Zgodnje sodelovanje s 
Parlamentom v zvezi z vsako zahtevo za zakonodajno pobudo, ki izvira iz državljanske 
pobude, postane pomemben ukrep za zagotovitev povezave med Parlamentom in državljani. 
Nova pravila za boljši nadzor nad prenosom in izvrševanjem prava Unije so dosežek novih 
parlamentarnih pristojnosti. 

Glavne določbe v zvezi s prisotnostjo Komisije v Parlamentu so obrazložene v poročilu. 
Vseeno je treba poudariti, da te določbe zadevajo vse komisarje, vključno s predsednikom in 
podpredsednikom za zunanje zadeve/visokim predstavnikom Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko.
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V skladu z njegovim zadnjim odstavkom bo okvirni sporazum revidiran najkasneje ob koncu 
leta 2011, ob upoštevanju praktičnih izkušenj.

Novi okvirni sporazum, ki je bil predložen Parlamentu v odobritev, utrjuje dosežke Lizbonske 
pogodbe in ob popolnem spoštovanju pogodb dodaja številne določbe, ki so velik korak 
naprej v procesu krepitve političnih odnosov med obema institucijama.


