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PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spremembi člena 81 Poslovnika Evropskega parlamenta o postopku odobritve
(2012/2124(REG))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pisma predsednika konference predsednikov odborov z dne 9. decembra 
2011,

– ob upoštevanju členov 211 in 212 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A7-0000/2013),

1. se odloči spremeniti Poslovnik, kot sledi;

2. opozarja, da bodo spremembe začele veljati prvi dan naslednjega delnega zasedanja in se 
bodo uporabljale za tiste postopke odobritve, za katere pristojni odbori še niso sprejeli 
priporočila;

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

Predlog spremembe 1

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 81

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Kadar mora Parlament dati odobritev za 
predlagani akt, se odloči na podlagi
priporočila pristojnega odbora za sprejetje 
ali zavrnitev akta.

1. Kadar mora Parlament dati odobritev za 
predlagani akt, svojo odločitev sprejme ob 
upoštevanju priporočila pristojnega odbora 
za sprejetje ali zavrnitev akta. Priporočilo 
vsebuje navedbe sklicevanj, ne pa tudi 
uvodnih izjav. Lahko mu je dodana kratka 
obrazložitev, ki je v pristojnosti 
poročevalca in o kateri se ne glasuje. 
Predlogi sprememb, vloženi v odboru, so 
dopustni le, če je njihov namen 
popolnoma spremeniti priporočilo, kot ga 
predlaga poročevalec.
2. Pristojni odbor lahko ob priporočilu 
vloži še predlog nezakonodajne resolucije.
3. Pristojni odbor obravnava zahtevo za 
odobritev brez nepotrebnega odlašanja. 
Če priporočila ne sprejme v štirih mesecih 
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od tedaj, ko mu je bila posredovana 
zahteva za odobritev, lahko konferenca 
predsednikov uvrsti zadevo na dnevni red 
naslednjega delnega zasedanja. 

Parlament se o aktu, za katerega je po 
Pogodbi o Evropski uniji ali Pogodbi o 
delovanju Evropske unije potrebna njegova 
odobritev, izreče z enim samim 
glasovanjem, pri čemer ni mogoče vlagati 
predlogov sprememb. Za sprejetje 
odobritve je potrebna takšna večina, kakor 
je navedena v členu Pogodbe o Evropski 
uniji ali Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, ki je pravna podlaga za predlagani 
akt.

4. Parlament se o aktu, za katerega je po 
Pogodbi o Evropski uniji ali Pogodbi o 
delovanju Evropske unije potrebna njegova 
odobritev, izreče z enim samim 
glasovanjem o odobritvi, ne glede na to, 
ali je priporočilo pristojnega odbora, naj 
se akt sprejme ali zavrne, pri čemer ni 
mogoče vlagati predlogov sprememb. Za 
sprejetje odobritve je potrebna takšna 
večina, kakor je navedena v členu Pogodbe 
o Evropski uniji ali Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, ki je pravna podlaga za 
predlagani akt, če pa Pogodbi ne navajata 
nobene večine, je potrebna večina 
oddanih glasov. Če potrebna večina ni 
dosežena, se šteje, da predlagani akt ni bil 
sprejet.

2. Za pristopne pogodbe in mednarodne 
sporazume ter za ugotovitev hujšega in 
vztrajnega kršenja skupnih načel s strani 
države članice se uporablja členi 74c, 74e 
in 90. Za postopek okrepljenega 
sodelovanja na področju, za katerega 
velja redni zakonodajni postopek, se 
uporablja člen 74g tega poslovnika.

5. Za mednarodne sporazume, pristopne 
pogodbe, ugotovitev hujšega in vztrajnega 
kršenja temeljnih načel s strani države 
članice, določitev sestave Parlamenta, 
vzpostavitev okrepljenega sodelovanja 
med državami članicami ali sprejetje 
večletnega finančnega okvira, se 
uporabljajo členi 90, 74c, 74e, 74f, 74g in 
75. 

3. Kadar je za predlog zakonodajnega akta 
ali predvidenega mednarodnega 
sporazuma potrebna odobritev Parlamenta, 
lahko pristojni odbor za vzpodbujanje 
pozitivnega izida postopka Parlamentu 
predloži vmesno poročilo o predlogu s
predlogom resolucije, ki vsebuje 
priporočila za spremembo ali izvršitev 
predlaganega akta.

6. Kadar je za predlog zakonodajnega akta 
potrebna odobritev Parlamenta, lahko 
pristojni odbor Parlamentu predloži 
vmesno poročilo o predlogu s predlogom 
resolucije, ki vsebuje priporočila za 
spremembo ali izvršitev predlaganega akta.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Poročilo obravnava način dajanja odobritve Parlamenta v postopkih, kjer je to potrebno v 
skladu s Pogodbama (postopek odobritve).

1) Postopek odobritve

Postopek odobritve, prej znan kot postopek privolitve, je bil z Enotnim evropskim aktom iz 
leta 1986 uveden na dveh področjih: za pridružitvene in pristopne sporazume. Področje 
uporabe postopka se je večalo z vsako novo spremembo Pogodb. Sedaj, po Lizbonski 
pogodbi, predstavlja „posebni zakonodajni postopek“ v smislu člena 289(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije.

Primeri, kjer se uporablja postopek odobritve, so v Pogodbah izčrpno opredeljeni. Načeloma 
gre za naslednje postopke:

– sporazumi, ki vzpostavljajo poseben institucionalni okvir, sporazumi, ki imajo znatne 
proračunske posledice za Unijo, ali sporazumi o področjih, ki jih ureja redni zakonodajni 
postopek ali posebni zakonodajni postopek, kjer je potrebna odobritev Parlamenta;1

– sporazumi o pristopu;2
– uporaba klavzule o fleksibilnosti; 3
– vzpostavitev okrepljenega sodelovanja; 4

– pristop k Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin; 5

– sprejetje večletnega finančnega okvira; 6

– enotni postopek za volitve evropskih poslancev; 7

– sestava Parlamenta; 8
– okrepitev pravic državljanov Unije; 9

– sklepi Sveta in Evropskega sveta, da ena od držav članic huje in vztrajno krši vrednote
Unije; 10

– izvedbeni ukrepi za lastni sistem sredstev Unije. 11

2) Poslovnik

V Poslovniku so ti primeri zajeti v splošnemu členu (člen 81) in vrsti posebnih členov, ki kot 
„lex specialis“opredeljujejo določbe za specifične primere, čeprav se sicer sklicujejo na 

                                               
1 Člen 218(6)(a) PDEU
2 Člen 49 PEU
3 Člen 352 PDEU
4 Člen 329(1) PDEU
5 Člen 218(6)(a) PDEU
6 Člen 312(2) PDEU
7 Člen 223(1), drugi pododstavek PDEU
8 Člen 14(2), drugi pododstavek, PEU
9 Člen 25, drugi pododstavek, PDEU
10 Člen 7(1) in (2) PEU
11 Člen 311(4) PDEU
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člen 81. Ti posebni členi so: člen 90, Mednarodni sporazumi; člen 74c, Pristopne pogodbe; 
člen 74g, Okrepljeno sodelovanje; člen 74f, Sestava Parlamenta in člen 74e, Sklepi Sveta in 
Evropskega sveta o kršitvi temeljnih načel Unije. 

Splošni člen 81 – ki je za potrebe tega besedila najpomembnejši – se glasi: 

„Člen 81 (1) in (3)

1. Kadar mora Parlament dati odobritev za predlagani akt, se odloči na podlagi priporočila 
pristojnega odbora za sprejetje ali zavrnitev akta.

Parlament se o aktu, za katerega je po Pogodbi o Evropski uniji ali Pogodbi o delovanju 
Evropske unije potrebna njegova odobritev, izreče z enim samim glasovanjem, pri čemer ni 
mogoče vlagati predlogov sprememb. Za sprejetje odobritve je potrebna takšna večina, 
kakor je navedena v členu Pogodbe o Evropski uniji ali Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, ki je pravna podlaga za predlagani akt.

3. Kadar je za predlog zakonodajnega akta ali predvidenega mednarodnega sporazuma 
potrebna odobritev Parlamenta, lahko pristojni odbor za vzpodbujanje pozitivnega izida 
postopka Parlamentu predloži vmesno poročilo o predlogu s predlogom resolucije, ki 
vsebuje priporočila za spremembo ali izvršitev predlaganega akta.“

Oblika priporočila, ki ga pripravi odbor, v členu 81 ni določena. Običajno je v obliki 
zakonodajne resolucije, pri čemer Parlament akt odobri ali pa ne. Če ni v Pogodbah 
opredeljeno drugače, je za odobritev Parlamenta potrebna večina oddanih glasov1. V nekaterih 
primerih je potrebna večina poslancev Parlamenta, denimo za pristop nove države članice ali 
za volilni postopek2. 

3) Povabilo odboru AFCO, naj obravnava zadevo

Predsednik konference predsednikov odborov, Klaus-Heiner Lehne, je v pismu z dne 9. 
decembra 2011 opozoril, da se prakse, ki so se v parlamentarnih odborih uveljavile v zvezi s 
postopkom odobritve, med seboj močno razlikujejo3. V imenu predsednikov odborov je 
Odbor za ustavne zadeve povabil, naj „pregleda ustrezne člene Poslovnika, da bi bili postopki 
odobritve jasnejši in preglednejši, po možnosti pa tudi učinkovitejši“. Pismo je vsebovalo tudi 
štiri vprašanja, ki naj jih odbor AFCO preuči. Za potrebe razprave v odboru lahko vprašanja 
povzamemo v naslednjih treh bistvenih vprašanjih:

– Naj bodo v osnutku priporočila in v priporočilu pristojnega odbora za plenarno zasedanje 
dopustne uvodne izjave?

– Naj bodo dopustni predlogi sprememb k osnutku priporočila v odboru in k priporočilu za 
plenarno zasedanje in če da, za katere dele?

                                               
1 Člen 231 PDEU
2 Člen 81(1), drugi pododstavek.
3 Glej tudi anketo, ki jo je v septembru 2011 opravil Oddelek za zakonodajno usklajevanje (generalni direktorat 
za notranjo politiko Unije). 
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– Naj se negativen izid glasovanja glede odstavka priporočila, ki vsebuje sklep, razume kot 
glasovanje v njegovo podporo? 

4) Uvodne izjave

Uvodne izjave kot del priporočila, ki ga pristojni odbor predloži plenarnemu zasedanju, so 
doslej veljale za nedopustne, razen če zadevajo dejstva ali besedila in so zato enakovredne 
navedbam sklicevanja1.

Ta praksa temelji na stališču, da bi bila odločitev, ki jo mora Parlament sprejeti (da ali ne), 
manj jasna in bi imela manjšo težo, če bi jo spremljale uvodne izjave. Drugi razlog za takšno 
stališče pa je, da zakonodajna resolucija v zakonodajnem poročilu, ki obravnava predlog 
Komisije, prav tako ne sme vsebovati uvodnih izjav (člen 55(2)). Politične opombe in zahteve 
glede predlaganega akta ali sporazuma bi bilo pred njegovim sprejetjem oziroma sklenitvijo 
mogoče izraziti v vmesnem poročilu po členih 81(3) in 90(4).

Nasprotno je zaradi političnega pomena, če ne že kar nujnosti, zaželeno, da Parlament poda 
razloge za svojo odločitev. 
Vmesna rešitev, ki je predlagana v tem poročilu, je ne dovoliti uvodnih izjav, pač pa 
omogočiti pristojnemu odboru, da svoje priporočilo za plenarno zasedanje pospremi s
predlogom nezakonodajne resolucije. Na ta način bi lahko imeli odbori in kasneje plenarno 
zasedanje možnost, da predlagani akt komentirajo in natančno razložijo svoje stališče do 
njega. Ponderirano razmerje znotraj Parlamenta bo praviloma zagotovilo, da sprejeta 
resolucija ne bo v nasprotju s sprejetim sklepom glede odobritve (glej v nadaljevanju).

5) Predlogi sprememb

Ker uvodne izjave na plenarnem zasedanju niso dopustne, predlogi sprememb niso sporni. 
Razlogi zadevajo besedilo člena 81: „Parlament se o aktu, za katerega je po Pogodbi o 
Evropski uniji ... potrebna njegova odobritev, izreče z enim samim glasovanjem, pri čemer ni 
mogoče vlagati predlogov sprememb“2. Brez najmanjšega dvoma se ta določba nanaša na 
besedilo samega akta. Specifična določba o mednarodnih pogodbah ponuja naslednjo razlago:

Člen 90(7)

7. Parlament da svoje mnenje ali odobritev za sklenitev, obnovo ali spremembo 
mednarodnega sporazuma ali finančnega protokola s strani Evropske unije z enim samim 
glasovanjem z večino oddanih glasov, pri čemer niso dopustne spremembe besedila 
sporazuma ali protokola.“

Ob upoštevanju možnih daljnosežne posledice odločitve Parlamenta je namen izključitve 
besedila akta zagotoviti, da je odločitev Parlamenta nedvoumna in brezpogojna. Ko gre za 
mednarodne sporazume, je nadaljnji razlog ta, da sprejetega dogovora nikakor ni možno 
                                               
1 Omeniti je treba, da standardno besedilo, ki ga v ta namen uporablja Parlament, sploh ne predvideva uvodnih 
izjav. 
2 Člen 81(1), drugi pododstavek. 
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enostransko spremeniti. Vseeno pa enako razmišljanje ne velja za možne sestavne dele 
osnutka priporočila, kot so navedbe sklicevanja, uvodne izjave ali odstavek z odločitvijo. Če 
glede na ta predlog priporočilo odbora ne bo vsebovalo uvodnih izjav (njihova funkcija bo 
povzeta v predlogu resolucije), bi se morebitni predlogi sprememb (morali) omejiti na 
odstavek, ki vsebuje odločitev. Pri tej možnosti je vlaganje predlogov sprememb dejansko 
pomembno, saj se s tem prepreči dvom o natančnem stališču odbora ali odborov. 

6) Glasovanje

Kadar sklep, ki ga odbor predlaga v osnutku priporočila, ali priporočilo na plenarnem 
zasedanju ne dobita potrebne večine in nasprotni predlog spremembe ni vložen ali prav tako 
ne dobi potrebne večine, se postavi vprašanje, kako obravnavati takšno stanje. Naj ga 
obravnavamo v smislu, da odbor ali plenarno zasedanje, pač odvisno od primera, ni sprejel 
nobene odločitve, ali kot nasprotno odločitev glede na predlog? Slednje bi pomenilo, da se akt 
šteje kot zavrnjen, če je predlagana njegova odobritev, ta predlog pa ne prejme večine glasov, 
in nasprotno, da se akt šteje kot sprejet, če večine glasov ne prejme predlog za njegovo 
zavrnitev1.

To slednjo razlago, ki je nekoč veljala kot pravilo na plenarnem zasedanju, opravičujejo 
določbe člena 90(9): „Če Parlament odreče odobritev k mednarodnemu sporazumu, 
predsednik obvesti Svet, da sklenitev sporazuma ni mogoča.“ Od glasovanja o sporazumu 
ACTA 4. julija 2012 dalje se je praksa Parlamenta spremenila in zdaj velja, da se o odobritvi 
glasuje ne glede na to, kakšen je predlog odbora. Če odobritev ne prejme večine glasov, velja, 
da je akt zavrnjen.

Pri iskanju odgovora na to vprašanje je treba upoštevati dva vidika. Kot prvo, glede na pomen 
odobritve Parlamenta kot dela zakonodajnega postopka je mogoče argumentirati, da mora biti 
odobritev dana s pozitivnim aktom, ne pa z aktom Parlamenta, ki gre v nasprotno smer. Kot 
drugo pa bi bila lahko ta rešitev problematična, ko se odpre vprašanje posebnih zahtevanih 
pragov za določene sklepe o odobritvi (večina poslancev na primer v čl. 49 PEU, pristopni 
sporazumi v čl. 312(2) PDEU, večletni finančni okvir v čl. 223(1) PDEU, volilni postopek, 
dvotretjinska večina, ki predstavlja večino poslancev v členu 7 PEU skupaj s čl. 354 PDEU, 
kršitve vrednot Unije).

Tu nastopi vprašanje, ali lahko glasovanje z navadno večino proti negativnemu priporočilu 
(ne pa s potrebno kvalificirano večino) vseeno štejemo kot privolitev. Po mojem mnenju ne. 

Namen posebne zahteve glede večine za sklepe Parlamenta je ta, da se zagotovi, da se 
pomembnejše odločitve ne morejo sprejeti z naključno večino v času, ko je na plenarnem 
zasedanju malo navzočih poslancev. Ta namen pa ni dosežen, če bi imelo negativno 
glasovanje z navadno večino v določenih okoliščinah isti učinek kot glasovanje, za katerega je 
potrebna kvalificirana večina.

                                               
1 Glej na primer člen 210(3) o evropskih političnih strankah: „Parlament z večino oddanih glasov sprejme 
predlog sklepa o tem, ali zadevna politična stranka spoštuje ali krši temeljna načela iz odstavka 1. Ni dopustno 
vlagati predlogov sprememb. Če predlog sklepa ne prejme večine, se šteje nasprotni sklep za sprejet.“ 
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Te težave bi lahko obšli, če glasovanje o odobritvi na plenarnem zasedanju ne bi bilo 
„vezano“ na predlog priporočila ali priporočilo za plenarno zasedanje. Z drugimi besedami se 
na glasovanje da le vprašanje o odobritvi, ne glede na to, kaj priporoča poročevalec ali odbor, 
pač odvisno od primera. Akt, ki ne bi prejel ustrezne večine, bi veljal za zavrnjenega. Beseda 
„priporočilo“ bi v tem primeru pomenila, kar običajno tudi pomeni, predlog, ki ni v ničemer 
zavezujoč. Seveda pa to ne bi pomenilo, da nima nobene politične teže.

Mimogrede, praksa Parlamenta se je, kot že omenjeno, v tej smeri spremenila po glasovanju o 
sporazumu ACTA 4. Julija 2012. Predlagam, da se Poslovnik s to prakso uskladi.

Stvari so malo drugačne na ravni odborov, saj osnutek priporočila, ki ga pripravi poročevalec, 
navaja na sprejem odločitve z da ali ne. Če se držimo načela – ki ga zagovarjam –, pa katerem 
je fiktivno odločanje nesprejemljivo, to tukaj pomeni, da odbor v primerih, ko ne sledi 
poročevalcu, ne da nobenega priporočila in mora začeti pripravljati nov osnutek. Ker pa to 
stanje ne more trajati večno, bi morali določiti rok (glej člen 81(3)(novo))1.

                                               
1 Glej razlago, ki jo je Odbor za ustavne zadeve pripravil glede izida tesnega glasovanja o predlogu, da se 
Parlament ne pridruži postopku pred Sodiščem – člen 159(3), P7_TA-PROV(2013)0121


