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PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spremembi členov 20 in 27 ter razlagi členov 48(2) in 50 poslovnika Evropskega 
parlamenta
(2012/2012(REG))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pisem predsednika konference predsednikov odborov z dne 17. marca in 
27. septembra 2011,

– ob upoštevanju členov 211 in 212 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A7-0000/2012),

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 20 – odstavek 3 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

3a. Da se zagotovi ustrezno izvajanje 
parlamentarnih postopkov, lahko 
predsednik na predlog predsednika 
konference predsednikov odborov, vložen 
v skladu s pogoji iz člena 27(2)(3), 
sprejme vse ustrezne ukrepe, po potrebi 
tudi spremembo ali razveljavitev sklepa v 
zvezi s postopkom, ki ga je sprejel 
parlamentarni odbor ali njegov 
predsednik. Na odločitev predsednika se 
ni možno pritožiti.

Or. fr

Predlog spremembe 2

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 27 – odstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

2. Konferenca predsednikov odborov lahko 
daje priporočila v zvezi z delom odborov in 
pripravo dnevnega reda delnih zasedanj.

2. Konferenca predsednikov odborov
zagotovi ustrezno usklajevanje dela 
parlamentarnih odborov. Konferenci 
predsednikov daje priporočila v zvezi z 
delom odborov in pripravo dnevnega reda 
delnih zasedanj.

Če predsednik enega od odborov opozori 
na razhajanja pri oceni sodelovanja med 
odbori ter njihovih pravic in dolžnosti, se 
zadeva predloži konferenci predsednikov 
odborov.
Če predsednik konference predsednikov 
odborov ugotovi, da je eden od odborov 
resno kršil pravila poslovnika ali pravila o 
poštenem sodelovanju med odbori ter tako 
zelo ogrozil ustrezno izvajanje 
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parlamentarnih postopkov, lahko po 
razgovoru s predsedniki zadevnih odborov 
predsedniku predlaga, naj sprejme vse 
potrebne ukrepe v skladu s členom 20(3a).

Or. fr

Predlog spremembe 3

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 48 – odstavek 2 – razlaga (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

V primeru postopka s pridruženim 
odborom pristojnosti poročevalca v zvezi z 
izključno pristojnostjo pridruženega 
odbora izvaja poročevalec za mnenje tega 
odbora. V primeru postopka s skupnimi 
sejami odborov poročevalci lahko vlagajo 
le soglasno dogovorjene predloge 
sprememb.

Or. fr

Predlog spremembe 4

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 50 – alinea 4 – razlaga (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Pravici vlaganja predlogov sprememb 
neposredno na plenarnem zasedanju v 
skladu z alineo 4 je namenjena posebna 
določba, ki omogoča presojo Parlamenta 
o nerešenih vprašanjih med pristojnim in 
pridruženim odborom, v skladu s pogoji iz 
te alinee. Druge določbe poslovnika, ki 
omejujejo pravico do vlaganja predlogov 
sprememb, ne veljajo za pravice 
pridruženega odbora, navedene v 
omenjeni alinei.
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Or. fr
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OBRAZLOŽITEV

S pismom z dne 17. marca 2011 je predsednik konference predsednikov odborov pozval naš 
odbor, naj pojasni, ali določbe člena 48(2) o pravilih za vlaganje predlogov sprememb k 
samoiniciativnemu poročilu na plenarnem zasedanju preprečujejo pridruženemu odboru 
vlaganje predlogov sprememb na plenarnem zasedanju v skladu s četrto alineo člena 50.

V pismu z dne 27. septembra 2011 je predsednik konference predsednikov odborov prav tako 
izrazil zaskrbljenost v zvezi z izvajanjem člena 50, ko gre za dejansko upoštevanje obvez 
pristojnega odbora in pridruženega ali pridruženih odborov o delih besedila, ki so v izključni 
ali skupni pristojnosti. Pozval nas je, naj po možnosti določimo mehanizem, ki bi zagotavljal 
spoštovanje vzajemno sprejetih obvez. 

Stanje

Člen 50 določa postopek za sodelovanje s pridruženimi odbori in v sedanjem besedilu je v 
drugem stavku četrte alinee navedeno: „Če pristojni odbor zavrne predloge sprememb o 
zadevah, ki so v skupni pristojnosti pristojnega in pridruženega odbora, jih lahko pridruženi 
odbor predloži neposredno na plenarnem zasedanju.” Ta določba pa je v nasprotju s členom 
48(2), ki pri samoiniciativnih poročilih omogoča vlaganje predlogov sprememb, le če jih 
poročevalec vloži z namenom, da bi upošteval nove informacije, ali če jih vloži vsaj desetina 
poslancev.

Ker je na podlagi člena 48(2) za pridruženi odbor nedopustno vlaganje predlogov sprememb
na plenarnem zasedanju, vprašanje predsednika konference predsednikov odborov zadeva 
pojasnilo v zvezi z odnosom med členom 50 in členom 48(2).

Cilj

Člen 48 je bil uveden, da bi se pospešila obravnava in sprejetje samoiniciativnih poročil na 
plenarnem zasedanju. Vprašati se je torej treba, ali ni ta cilj v nasprotju s pravico predsednika 
pridruženega odbora do vlaganja predlogov sprememb. Če bi to pravico preveč razširili, bi 
lahko pomenilo, da bi odprli Pandorino skrinjico in izničili namen tega člena.

Na drugi strani pa člen 50 temelji na načelu poštenega sodelovanja med pridruženimi odbori v 
okviru postopka, ki na splošno daje zadnjo besedo pristojnemu odboru, razen v primerih, za 
katere ima izključno pristojnost pridruženi odbor. Če ni predvidena možnost ukrepanja in/ali 
pritožbe v primeru kršenja soglasno sprejetih pravil, obstaja možnost, da pristojni odbor 
zlorabi svoj položaj. Drugi stavek četrte alinee člena 50 je varovalka, ki omogoča 
pridruženemu odboru, da vloži predlog spremembe neposredno na plenarnem zasedanju, a je 
v nasprotju z določbami člena 48(2). 

Pojasniti je torej treba odnos med tema dvema členoma, a če je le mogoče, se je treba izogniti 
nepotrebnem oteževanju postopka obravnave in sprejetja samoiniciativnih poročil na 
plenarnem zasedanju, hkrati pa zagotoviti spoštovanje načela poštenega sodelovanja med 
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pridruženimi odbori v skladu s postopkom iz člena 50.

Ugotoviti je torej treba:

a) ali poročevalcu pridruženega odbora dati pravico vlaganja predlogov sprememb k 
samoiniciativnim poročilom,

b) ali je ta pravica enaka pravici poročevalca pristojnega odbora ali se je treba omejiti le na 
vidike, ki so v izključni pristojnosti pridruženega odbora,

c) ali mora biti pravica do neposrednega vlaganja predlogov sprememb na plenarnem 
zasedanju (četrta alinea člena 50) podrejena omejitvam iz člena 48(2) ali jo je treba 
obravnavati kot izjemen ukrep, ki naj zagotavlja pravice pridruženih odborov v vseh fazah 
parlamentarne razprave,

d) ali ne bi bilo smiselno to vprašanje izkoristiti tudi za obravnavanje primera skupnih 
odborov.

Razlaga dveh omenjenih členov, kot je predlagana v osnutku poročila, temelji na domnevi:

– da mora poročevalec pridruženega odbora v zvezi z elementi, ki so priznani kot njegova 
izključna pristojnost, imeti enake pravice kot poročevalec pristojnega odbora;

– da potreba po ohranitvi in jamstvu pravic pridruženih odborov ne opravičuje omejitev na 
nobenem izvedbenem področju iz četrte alinee člena 50;

– v primeru poročila v skupnem postopku bi oba poročevalca morala delovati soglasno.

Razširiti problematiko?

Če vprašanja, ki jih je izpostavil predsednik konference predsednikov odborov, vodijo k 
vzpostavitvi mehanizma za reševanje morebitnih težav med pridruženimi odbori v zvezi s 
samoiniciativnimi poročili, se je treba vprašati, ali ne bi bilo treba to priložnost izkoristiti za 
vzpostavitev širšega mehanizma, ki bi konferenci predsednikov odborov omogočil reševanje 
vseh vrst težav med parlamentarnimi odbori, tako v zvezi z izvajanjem člena 50 kot s povsem 
drugačnimi težavami.

Zato je treba že sedaj razmisliti o ustanovitvi prizivnega organa, katerega naloga bi bila 
obravnava zahteve odbora za mnenje ali pridruženega odbora in ki bi lahko predložil dovolj 
dokazov, da je pristojni odbor namenoma in huje kršil pravila o poštenem sodelovanju med 
odbori. 

Če se začne tovrstni postopek, potem bi bilo treba dopolniti tudi člena 20 in 27 poslovnika ter 
tako predsedniku Parlamenta izrecno podeliti pristojnost, da na podlagi postopka, ki bi 
vključeval konferenco predsednikov odborov, z ustreznimi ukrepi (ki bi lahko predvideli celo 
razveljavitev sklepa o postopku) dokončno reši vse morebitne postopkovne težave med 
parlamentarnimi odbori, ne glede na posebne primere, ki se lahko pojavijo v zvezi z 
izvajanjem členov 50 in 48(2).
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