
PR\885541SL.doc PE478.365v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za ustavne zadeve

2011/2266(REG)

16. 12. 2011

OSNUTEK POROČILA
o spremembi Poslovnika zaradi sprememb v odnosih Evropskega parlamenta z 
institucijami, ki zastopajo nacionalne vlade, po začetku veljavnosti Lizbonske 
pogodbe
(2011/2266(REG))

Odbor za ustavne zadeve

Poročevalec: Alain Lamassoure



PE478.365v01-00 2/7 PR\885541SL.doc

SL

PR_REG

VSEBINA

Stran

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA........................................................3

OBRAZLOŽITEV..................................................................................................................6



PR\885541SL.doc 3/7 PE478.365v01-00

SL

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spremembi Poslovnika zaradi sprememb v odnosih Evropskega parlamenta z 
institucijami, ki zastopajo nacionalne vlade, po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe
(2011/2266(REG))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pisma svojega predsednika z dne 4. marca 2011,

– ob upoštevanju členov 211 in 212 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A7-0000/2011),

1. se odloči spremeniti svoj poslovnik, kot sledi;

2. opozarja, da bodo spremembe začele veljati na prvi dan naslednjega delnega zasedanja;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji v vednost.
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Predlog spremembe 1

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 116 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

Parlament ima v rednem zakonodajnem in proračunskem postopku enaka pooblastila kot 
Svet. Glede na novo institucionalno ravnotežje ni več razloga, da bi se na dnevnem redu 
ohranjal čas za vprašanja Svetu v sedanji obliki. 

Predlog spremembe 2

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 116 – odstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

Parlament ima v rednem zakonodajnem in proračunskem postopku enaka pooblastila kot 
Svet. Glede na novo institucionalno ravnotežje ni več razloga, da bi se na dnevnem redu 
ohranjal čas za vprašanja Svetu v sedanji obliki. 

Predlog spremembe 3

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 116 – odstavek 5
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

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

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.

Or. fr

Obrazložitev

Glede na druge pristojnosti Sveta, zlasti pri opredeljevanju politike, koordinaciji in
izvrševanju, je prav, da se poseben čas nameni za vprašanja tej instituciji.

Predlog spremembe 4

Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga II – del A – odstavek 1 – druga alinea

Veljavno besedilo Predlog spremembe

– če spadajo v pristojnost in na področje 
odgovornosti Komisije in Sveta ter so 
splošnega interesa;

– če so splošnega interesa, spadajo v 
pristojnost in na področje odgovornosti 
Komisije in Sveta ter, če zadevajo Svet, 
niso vezane na opravljanje njegove 
zakonodajne in proračunske funkcije iz 
člena 16(1), prvi stavek, Pogodbe o 
Evropski uniji;

Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogoma spremembe 1 in 2. 
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OBRAZLOŽITEV

V pismu z dne 4. marca 2011 je predsednik Evropskega parlamenta Odbor za ustavne zadeve 
zaprosil, naj glede na ugotovitve z razprave konference predsednikov 17. februarja 2011 
prouči, ali je potrebno spremeniti Poslovnik. 

Med razpravo je konferenca opozorila, da je z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe Parlament 
postal sozakonodajalec Evropske unije s prav takimi pooblastili v rednem zakonodajnem in 
proračunskem postopku, kot jih ima Svet. Glede na to novo institucionalno ravnotežje je 
konferenca menila, da ni več razloga, zakaj bi na dnevnem redu plenarnega zasedanja 
ohranjali čas za vprašanja Svetu v sedanji obliki, to pomeni na vsakem zasedanju. Nasprotno 
pa je konferenca menila, da je treba ohraniti možnost, da se nameni čas za vprašanja ne le 
predsedniku Komisije, pač pa tudi podpredsednici/visoki predstavnici in predsedniku 
Evroskupine.

V želji, da bi vprašanje postavili v širši okvir in upoštevali njegovo ustavno razsežnost, je 
poročevalec za odbor AFCO pripravil delovni dokument, ki analizira, kako so se po 
uveljavitvi Lizbonske pogodbe razvijali odnosi Parlamenta z institucijami, ki zastopajo 
nacionalne vlade. Dokument navaja naslednje zaključke: „Z Lizbonsko pogodbo se je precej 
povečala zakonodajna vloga Parlamenta. Vendar so bile s tem dokumentom hkrati 
vzpostavljene tudi nove institucije na strani vlad: Evropski svet s stalnim predsednikom, 
visoki predstavnik in Evroskupina. Ker so si v zadnjih letih druga za drugo sledile vedno nove 
krize, je odločanje o glavnih političnih vprašanjih pripadlo prav tem novim institucijam. Ob 
vsem tem pa ima Parlament kot edinega sogovornika le Svet ministrov. Če se bo tak razvoj 
potrdil, bi se lahko politični vpliv Parlamenta zmanjšal ravno v trenutku, ko bi morala Unija 
dokončati svojo demokratično preobrazbo.“ 

27. novembra lani, ob predstavitvi delovnega dokumenta, se je v odboru razvila razprava na to 
temo. 

Po vseh pripravah in razpravi je postalo jasno, da bo zaradi razvoja institucionalnih odnosov v 
teh zadnjih letih potrebna veliko obsežnejša revizija poslovnika Parlamenta, kot je bila 
zastavljena na začetku, ko se je omejevala zgolj na spremembo člena 116. Vseeno pa 
poročevalec predlaga, da se v tem trenutku obravnava zgolj prvotno zastavljeno vprašanje, 
torej problematika časa za vprašanja Svetu, ne glede na možnost, da se kasneje pripravi 
poglobljena študija o razvoju odnosov z institucijami, ki zastopajo nacionalne vlade, na 
osnovi katere bi bile morebiti potrebne nadaljnje spremembe Poslovnika. 

Glede časa za vprašanja Svetu je ugotovitev konference predsednikov točna: prvi stavek člena 
16(1) Pogodbe o Evropski uniji določa, da Svet zakonodajno in proračunsko funkcijo opravlja 
skupaj z Evropskim parlamentom. Na teh dveh področjih sta si instituciji pri opravljanju 
funkcij enaki. Vendar pa Svet ne opravlja zgolj zakonodajne in proračunske funkcije. Drugi 
stavek istega odstavka namreč določa, da Svet opravlja tudi funkcijo oblikovanja politike in 
usklajevanja. Poleg tega člen 291(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije določa, da če so 
potrebni enotni pogoji za izvajanje pravno zavezujočih aktov Unije, se izvedbena pooblastila s 
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temi akti prenesejo na Komisijo, v ustrezno utemeljenih posebnih primerih in v primerih iz 
členov 24 in 26 Pogodbe o Evropski uniji pa na Svet. Nazadnje po členu 299 velja, da so akti 
Sveta, ki nalagajo denarno obveznost osebam, ki niso države, izvršilni naslov.

Odprava časa za vprašanja Svetu, kakor je bil zastavljen do sedaj, odraža spremembo 
institucionalnega ravnotežja, o kateri govori konferenca predsednikov. Kljub temu pa je 
zaradi navedenih razlogov koristno ohraniti možnost časa za vprašanja Svetu o zadevah, 
vezanih na pooblastila, ki ne zadevajo njegove zakonodajne in proračunske funkcije.


