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PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spremembi člena 70 Poslovnika Evropskega parlamenta o medinstitucionalnih 
pogajanjih in zakonodajnih postopkih
(2011/2298(REG))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pisma svojega predsednika z dne 18. aprila 2011,

– ob upoštevanju členov 211 in 212 Poslovnika,

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

1. se odloči spremeniti Poslovnik, kot sledi;

2. opozarja, da bo sprememba začela veljati na prvi dan naslednjega delnega zasedanja;

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

Predlog spremembe 1

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 70 – naslov

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Medinstitucionalna pogajanja in 
zakonodajni postopki

Medinstitucionalna pogajanja in redni 
zakonodajni postopki

Or. en

Predlog spremembe 2

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 70 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Pogajanja z drugimi institucijami pri 
iskanju dogovora med zakonodajnim 
postopkom potekajo v skladu s kodeksom 
ravnanja pri pogajanjih v okviru rednega 
zakonodajnega postopka.

1. Pogajanja z drugimi institucijami pri 
iskanju dogovora med rednim 
zakonodajnim postopkom potekajo v 
skladu s kodeksom ravnanja pri pogajanjih 
v okviru rednega zakonodajnega postopka.
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Or. en

Obrazložitev

Pogajanja potekajo v skladu z zavezujočimi določbami poslovnika, kot to določa spremenjeni 
člen 70 in ob upoštevanju nezavezujočih določb kodeksa. Kodeks velja le za redne 
zakonodajne postopke in to bi moralo biti iz poslovnika jasno.

Predlog spremembe 3

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 70 – odstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

2. Pred začetkom pogajanj se pristojni 
odbor načeloma odloča z večino svojih 
članov in sprejme mandat, smernice in 
prednostne naloge.

2. Če pristojni odbor meni, da je primerno, 
da sodeluje pri pogajanjih pred sprejetjem 
poročila za prvo obravnavo, z večino 
glasov svojih članov in za vsak 
zakonodajni postopek posebej sprejme 
sklep o začetku pogajanj. Ta sklep 
vključuje mandat in določi predstavniško 
sestavo pogajalske skupine.

Mandat načeloma vsebuje sklop 
predlogov sprememb ali, če odbor to 
ustrezno utemelji, jasno opredeljenih 
ciljev, prednostnih nalog ali smernic.

Or. en

Obrazložitev

Odločitev se sprejme, ko je to politično upravičeno, v skladu z merili iz kodeksa. Zaradi 
prožnosti ne bi bilo smotrno preveč omejevati oblike mandata; zato ima lahko različne oblike, 
kot so sklop predlogov sprememb ali jasno opredeljenih ciljev, prednostnih nalog ali smernic.
Pogajalska skupina bi morala imeti politično uravnoteženo sestavo.

Predlog spremembe 4

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 70 – odstavek 2 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

2a. Sklep o začetku pogajanj v prvi 
obravnavi iz odstavka 2 se prevede, 



PR\895123SL.doc 5/12 PE473.959v03-00

SL

posreduje predsedniku in razdeli vsem 
poslancem.
Predsednik sklep razglasi na začetku 
delnega zasedanja, ki sledi sprejetju 
sklepa v pristojnem odboru in se pod 
pogoji iz odstavka 2b šteje, da je sklep 
odobren ob razglasitvi.

Or. en

Obrazložitev

Sklep se zaradi preglednosti zakonodajnega postopka prevede in razdeli. Prav tako se zaradi 
preglednosti razglasi na plenarnem zasedanju. Navadno je posledica razglasitve sprejetje na 
plenarnem zasedanju. Torej pogajalska skupina EP začne pogajanja na podlagi mandata, ki 
je bil sprejet na plenarnem zasedanju, ne da bi bilo sprejetje obremenjujoče ali zamudno.

Predlog spremembe 5

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 70 – odstavek 2 b (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

2b. Politična skupina ali 40 poslancev 
lahko zahtevajo, konferenca predsednikov 
pa lahko odloči, da se na dnevni red 
delnega zasedanja, na katerem bo 
razglašen začetek pogajanj, vključi 
glasovanja o vprašanju, ali naj se začnejo 
pogajanja na podlagi mandata iz sklepa 
odbora.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se zagotovila prožnost in okrepila vloga plenarnega zasedanja, bi bilo treba uvesti hitri 
postopek sprejetja.

Predlog spremembe 6

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 70 – odstavek 2 c (novo)



PE473.959v03-00 6/12 PR\895123SL.doc

SL

Veljavno besedilo Predlog spremembe

2c. Konferenca predsednikov ali dve 
politični skupini, ki predstavljata tretjino 
poslancev Parlamenta, lahko zahtevata
vključitev razprave in glasovanja o sklepu 
o začetku pogajanj na dnevni red delnega 
zasedanja, ki sledi razglasitvi iz odstavka 
2a. Spremembe mandata so dovoljene pod 
pogoji iz členov 156 in 157.

Or. en

Obrazložitev

Za izjemne in politično pomembne primere bi bilo treba uvesti možnost temeljitejšega 
pregleda mandata in tudi njegovega spreminjanja na zasedanju.

Predlog spremembe 7

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 70 – odstavek 2 d (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

2d. Pogajalsko skupino med rednim 
zakonodajnim postopkom vodi predsednik 
pristojnega odbora ali drug član, ki ga 
imenuje predsednik. Pogajalsko skupino 
sestavljajo poročevalec in koordinatorji 
ali poročevalce v senci, kakor je primerno.
Pogajalska skupina redno poroča 
pristojnemu odboru o napredku in izidu 
pogajanj.
Po vsakem srečanju s Svetom in Komisijo 
(trialogom) se vsi na srečanju 
obravnavani osnutki dajo na voljo 
odboru. O stanju pogajanj je odbor 
obveščen na naslednji svoji seji.
Če seje odbora ni mogoče sklicati 
pravočasno, pogajalska skupina poroča 
predsedniku, poročevalcem v senci in 
koordinatorjem odbora.
Pristojni odbor lahko ob upoštevanju 
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napredka pogajanj posodobi mandat.

Or. en

Obrazložitev

Mandat mora odobriti večina odbora; načeloma bi morala biti vodja skupine oseba, ki 
predstavlja celotni odbor. Zaradi preglednosti bi pogajalska skupina morala obveščati odbor.
Osnutke, ki so na voljo, bi bilo vedno treba razdeliti. V splošnem bi morala pogajalska 
skupina poročati celotnemu odboru. Če to ni izvedljivo zaradi časovne stiske, je treba o 
napredku in izidu pogajanj obvestiti vsaj poročevalce v senci, predsednika in koordinatorje.

Predlog spremembe 8

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 70 – odstavek 3

Veljavno besedilo Predlog spremembe

3. Če pogajanja privedejo do kompromisa s 
Svetom po sprejetju poročila v odboru, je 
pred glasovanjem na plenarnem zasedanju 
v vsakem primeru potrebno ponovno 
posvetovanje z odborom.

3. Če pogajanja privedejo do kompromisa s 
Svetom, se o tem nemudoma obvestijo 
koordinatorji pristojnega odbora, pristojni 
odbor pa obravnava osnutek 
dogovorjenega zakonodajnega akta.

Če pristojni odbor potrdi osnutek 
dogovorjenega zakonodajnega akta, ga v 
obravnavo Parlamenta vloži v obliki 
poročila, kompromisnih predlogov 
sprememb ali predloga spremembe, ki 
vsebuje prečiščeno besedilo.

Or. en

Obrazložitev

Odbor dosežen dogovor obravnava v vsakem primeru. Formalno odločitev sprejme ves odbor.
Osnutek, vložen za obravnavanje na plenarnem zasedanju, bi moral v skladu z ustaljeno 
prakso imeti obliko, kompromisnih predlogov sprememb ali prečiščenega besedila.

Predlog spremembe 9

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 70 – odstavek 3 a (novo)
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

3a. Ko se osnutek zakonodajnega akta 
obravnava po postopku s pridruženimi 
odbori v skladu s členom 50 poslovnika ali 
po postopku s skupnimi sejami odborov v 
skladu s členom 51 poslovnika, se ta člena 
poslovnika uporabita tudi za odločanje o 
začetku pogajanj in za njihovo vodenje. V 
primeru nesoglasja med sodelujočimi 
odbori o načinu začetka in vodenja teh 
pogajanj odloči predsednik konference 
predsednikov odborov v skladu z načeli iz 
teh členov.

Or. en

Obrazložitev

Ko se osnutek zakonodajnega akta obravnava po postopku s pridruženimi odbori (člen 50 
poslovnika) ali po postopku s skupnimi sejami odborov (člen 51 poslovnika), je primerno, da 
se ista člena uporabita za začetek in vodenje zakonodajnih pogajanj. Glede na to, da je treba 
hitro rešiti vsako nesoglasje med vključenimi odbori o uporabi teh členov, bi moral 
predsednik konference predsednikov odborov imeti pristojnost za odločanje o ureditvi, ki 
velja za take primere.
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OBRAZLOŽITEV

Konferenca predsednikov odborov je na svojem srečanju 19. oktobra 2010 imela obširno 
razpravo o pogajanjih v okviru rednega zakonodajnega postopka. Generalni sekretarji 
političnih skupin so prispevali pripombe in ocene pred razpravo, ki naj bi potekala na 
konferenci predsednikov. Konferenca predsednikov je to vprašanje obravnavala na seji 10. 
marca 2011. V svojem pismu z dne 18. aprila je predsednik Buzek obvestil predsednika 
Casinija o izidu te seje in mu sporočil odločitev konference, v skladu s katero se Odbor za 
ustavne zadeve poziva, naj opravi revizijo člena 70 Poslovnika, da bi bil postopek bolj 
učinkovit, pregleden in vključujoč, in sicer z vključitvijo nekaterih bistvenih elementov 
kodeksa ravnanja pri pogajanjih v okviru rednega zakonodajnega postopka1 v zavezujoči del 
Poslovnika, in sicer zlasti dele o:

– odločitvi odbora o začetku pogajanj;
– odločitvi o sestavi in mandatu pogajalske skupine;
– rednem poročanju vključenemu odboru o napredku in izidu pogajanj, vključno z 

morebitnim doseženim sporazumom;
– ponovno posvetovanje odbora o dogovorjenem besedilu pred glasovanjem na 

plenarnem zasedanju.

V zvezi s tem pozivom je Klaus-Heiner Lehne predsedniku Casiniju poslal priporočila2 o 
najboljših praksah za uporabo kodeksa ravnanja. Treba bi bilo upoštevati tudi 
medinstitucionalni kontekst, zlasti skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o 
praktičnih ureditvah glede postopka soodločanja3.

Poročevalec je lani jeseni odboru predstavil delovni dokument in osnutek poročila. Ob 
upoštevanju razprav o teh dokumentih je prišlo do številnih posvetovanj s konferenco 
predsednikov odborov, poročevalci v senci in znotraj političnih skupin. Ta informativna 
srečanja so prispevala k natančnejšemu pristopu, ki se odraža v delovnem dokumentu in 
osnutku poročila, in so privedla k temu revidiranemu osnutku.

Vprašanje medinstitucionalnih pogajanj in dogovorov v zakonodajnih postopkih je prek načel 
odprtosti in demokratične odgovornosti vezano na načelo predstavniške demokracije na 
evropski ravni4. Javna narava razprav in glasovanj se že od začetka parlamentarne 
demokracije povezuje z demokratično odgovornostjo: če volivci ne vedo, kaj njihovi izvoljeni 
predstavniki izjavijo in kako glasujejo, na naslednjih volitvah ne morejo oceniti njihove 
odgovornosti. V zvezi s tem bi bila uvedba zavezujočih določb za pogajanja v zakonodajnih 
postopkih, ki bi povečale odprtost in torej odgovornost, korak h krepitvi predstavniške 
demokracije na evropski ravni.

                                               
1 Priloga XXI Poslovnika Evropskega parlamenta (različica iz julija 2011).
2 Glej prilogo delovnemu dokumentu z dne 14. oktobra 2011 (PE.472.201v01.00).
3 UL C 145, 30.6.2007, str. 5.
4 Glej člen 10 PEU: „Delovanje Unije temelji na predstavniški demokraciji. [...]Odločitve se sprejemajo kar 
najbolj odprto in demokratično.“ in člen 15(1) PDEU: „Institucije, organi, uradi in agencije Unije zaradi 
spodbujanja dobrega upravljanja in zagotovitve sodelovanja civilne družbe pri svojem delu kar najbolj 
upoštevajo načelo javnosti delovanja.“
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Po drugi strani bi reforma morala upoštevati zahtevo po učinkovitosti in sicer dejstvo, da 
imajo sporazumi, doseženi v prvi obravnavi, to prednost, da so lažji in hitrejši kot sporazumi, 
ki gredo skozi vse tri obravnave. Ustvarjanje novih obremenjujočih postopkov bi spodkopalo 
to prednost. Zato bi bilo treba pri prenosu obstoječih določb (iz kodeksa ravnanja in najboljših 
praks) v zavezujoči del poslovnika najti ravnotežje med temi zahtevami. Poročevalec zato 
predlaga spremembe, ki po eni strani odražajo obstoječi, vendar nezavezujoči pravni red na 
tem področju in katerih namen je po drugi strani upoštevati zahteve po preglednosti in 
učinkovitosti.

Taka reforma člena 70 bi morala predvsem pojasniti pravni status kodeksa ravnanja. Ker 
morajo vsa zakonodajna pogajanja spoštovati zavezujoči poslovnik, je vloga nezavezujočega 
kodeksa ta, da vodi in usmerja. Pri pogajanjih je treba upoštevati kodeks, vendar le, če kodeks 
v dani situaciji ne nasprotuje zavezujočim določbam poslovnika ali če mu je primerno slediti 
ob upoštevanju političnih vprašanj in časovnih omejitev.

Odločitev o začetku zakonodajnih pogajanj pred sprejetjem poročila za prvo obravnavo bi 
bilo treba sprejeti za vsak zakonodajni postopek posebej in ob upoštevanju posebnosti vsake 
zadeve, v skladu z merili iz kodeksa. To pomeni, da bi taka odločitev morala biti politično 
utemeljena zaradi na primer:

– političnih prednostnih nalog;
– nesporno ali „tehnično“ naravo predloga ter nujne primere in/ali stališča danega 

predsedstva do določenega dokumenta.
– nujnosti zadeve; in/ali
– odnosa predsedstva do določene zadeve.

Sklep bi moral vsebovati pogajalski mandat. Prestroga določitev oblike takega mandata v 
poslovniku bi imela nasprotni učinek za fleksibilnost in učinkovitost. Po drugi strani bi moral 
poslovnik določiti oblike mandata. Zato bi moralo biti izrecno navedeno, da lahko mandat 
sestavlja sklop predlogov sprememb ali jasno opredeljenih ciljev, prednostnih nalog ali 
usmeritev. Sklep bi moral določati tudi politično uravnoteženo sestavo pogajalske skupine.
Glede na to, da mora odbor odobriti mandat, bi morala skupino voditi oseba, ki nepristransko 
zastopa ves odbor in ne nekdo, ki bi se ga lahko štelo za predstavnika določene politične 
skupine. Zato bi skupino moral voditi predsednik odbora, ki bi lahko to nalogo zaupal 
drugemu članu skupine (tudi poročevalcu). Seveda je poročevalec vedno član pogajalske 
skupine.

Ko pa odbor obravnava formalni sklep o začetku zakonodajnih pogajanj, bi učinkovitost in 
fleksibilnost morali sovpadati s preglednostjo. Zato bi ti sklepi morali biti prevedeni, 
razdeljeni vsem poslancem Parlamenta, posredovani predsedniku in razglašeni na delnem 
zasedanju, ki sledi njihovemu sprejetju v odboru. Preglednost bi morala biti tudi zagotovljena 
z določbo, da pogajalska skupina redno poroča pristojnemu odboru o napredku in izidu 
pogajanj. Besedila, ki so na voljo, bi bilo treba razdeliti po vsakem trialogu. V splošnem bi 
morala pogajalska skupina poročati celotnemu odboru. Če to ni izvedljivo, ker zaradi časovne 
stiske ni mogoče sklicati celotnega odbora, je treba o napredku in izidu pogajanj obvestiti vsaj 
poročevalca v senci, predsednika in koordinatorje.
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O morebitni vlogi plenarnega zasedanja Parlamenta pri odobritvi mandata in sklepa o začetku 
pogajanj je odbor razpravljal na podlagi alternativnih rešitev iz delovnega dokumenta in 
osnutka poročila poročevalca. Gre za zelo zapleteno vprašanje. Lahko bi trdili, da bi odobritev 
pogajalskega mandata odbora na plenarnem zasedanju dala večjo težo stališču Parlamenta in 
bi lahko teoretično zagotovila zgodnjo vključitev vseh poslancev v odločitve v zvezi z 
zakonodajnimi zadevami. Zato bi se lahko na prvi pogled splošno pravilo, da se o vseh 
osnutkih sklepov, ki vsebujejo pogajalske mandate, razpravlja in se jih odobri na plenarnem 
zasedanju, upravičilo z večjo demokratično legitimnostjo. Vendar bi to imelo tudi velike 
slabosti. Popolna in samodejna vključitev bi prinesla tveganje, da se postopek oteži in bi zato 
delovala v nasprotju z učinkovitostjo in relativno hitrostjo, ki veljata za sporazume iz prve 
obravnave. Poleg tega, če bi to postala običajna praksa, bi pomembne zadeve lahko ostale 
neopažene, saj bi bile pomešane z ducati drugih. Treba je tudi upoštevati, da bi taka rešitev 
povečala breme za jezikovno osebje Evropskega parlamenta. Zato bi bilo treba poiskati 
ureditev, ki bi ustrezala tem merilom:

– zagotavljanje demokratične legitimnosti,
– prožnost in pragmatičnost, pa tudi
– da bi ustrezala politični pomembnosti zakonodajnih zadev.

Ob upoštevanju teh pripomb poročevalec predlaga naslednje postopke:

Predlog spremembe 4: najprej bi bilo treba uvesti postopek, ki bi zagotavljal preglednost in 
formalno demokratično legitimnost vseh sklepov o začetku pogajanj v prvi obravnavi, ne da 
bi bilo to zamudno in obremenjujoče. Tak postopek bi moral temeljiti na splošno sprejeti 
predpostavki „qui tacet consentire“, kdor molči, pritrjuje. (Tako predpostavko je mogoče 
najti tudi v členu 211).

Predlog spremembe 5: treba bi bilo vzpostaviti hitri postopek ali postopek „zasilne zavore“, ki 
bi lahko privedel do enostavnega glasovanja za/proti o vprašanju začetka pogajanj.

Predlog spremembe 6: treba bi bilo tudi zagotoviti, da so lahko v izjemnih in politično 
pomembnih primerih na plenarnem zasedanju popolna razprava ter postopek o predlogih 
sprememb in glasovanje o pogajalskem mandatu. Ta postopek bi se lahko začel le ob 
sodelovanju pomembnih zainteresiranih strani: konference predsednikov ali vsaj dveh 
političnih skupin, ki predstavljata tretjino poslancev Parlamenta.

Če pogajanja privedejo do kompromisa s Svetom, se o tem nemudoma obvestijo koordinatorji 
odbora, da so politične skupine seznanjene s sporazumom in se lahko razprava v odboru 
osredotoči na doseženi sporazum. Po tem bi moral dogovorjeni osnutek obravnavati pristojni 
odbor. Dogovorjeni osnutek bi moral odobriti celoten pristojni odbor, nato pa bi ga moral 
odbor predložiti za obravnavo v Parlamentu. Primerno je natančneje določiti obliko take 
poteze, saj bo po odobritvi Parlamenta dogovorjeni osnutek postal zakonodajni akt. Zato bi v 
skladu s sprejeto prakso moral imeti obliko poročila, kompromisnih predlogov sprememb k 
predlogu ali prečiščenega besedila, ki bi ga sestavljali predlog in dogovorjeni predlogi 
sprememb.

Končno, ko se osnutek zakonodajnega akta obravnava v postopku s pridruženimi odbori (člen 
50 Poslovnika) ali v postopku s skupnimi sejami odborov (člen 51 Poslovnika), je primerno, 
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da se ista člena uporabita za začetek in vodenje zakonodajnih pogajanj. Glede na to, da je 
treba hitro rešiti vsako nesoglasje med vključenimi odbori o uporabi teh členov, bi moral 
predsednik konference predsednikov odborov imeti pristojnost za odločanje o ureditvi, ki 
velja za take primere.


