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ČLENI POSLOVNIKA O USTANOVNIH SEJAH MEDPARLAMENTARNIH DELEGACIJ

Člen 12 
Poslanec, ki začasno predseduje 

1. Do izvolitve predsednika predseduje seji iz člena 134(2) in vsem drugim sejam, katerih 
namen je izvolitev predsednika in predsedstva, odhajajoči predsednik, če to ni mogoče, eden 
izmed odhajajočih podpredsednikov po vrstnem redu, če to ni mogoče, pa poslanec z najdaljšim 
stažem.

2. Med predsedovanjem poslanca, ki začasno predseduje seji v skladu z odstavkom 1, se 
lahko obravnavajo le zadeve, ki se nanašajo na izvolitev predsednika ali preverjanje veljavnosti 
mandatov poslancev.

Poslanec, ki začasno predseduje seji v skladu z odstavkom 1, izvršuje pooblastila predsednika iz 
drugega pododstavka člena 3(2). Vse druge zadeve v zvezi s preverjanjem veljavnosti mandatov 
poslancev, ki se pojavijo med predsedovanjem tega poslanca, se predajo odboru, pristojnemu za 
preverjanje veljavnosti mandatov poslancev.

Člen 13
Kandidature in splošne določbe

1. Predsednik, podpredsedniki in kvestorji so izvoljeni s tajnim glasovanjem v skladu z 
določbami člena 169. Kandidature se predlagajo le s soglasjem kandidatov. Predlaga jih lahko le 
politična skupina ali najmanj štirideset poslancev. V primeru, da število kandidatur ne preseže 
števila razpoložljivih sedežev, so kandidati lahko izvoljeni s ploskanjem.

2. Pri izvolitvi predsednika, podpredsednikov in kvestorjev je treba upoštevati potrebo po 
zagotovitvi celovitega pravičnega zastopanja držav članic in političnih usmeritev.

Člen 14 
Izvolitev predsednika – otvoritveni nagovor

1. Najprej se izvoli predsednik. Pred vsakim glasovanjem se kandidature izročijo poslancu, 
ki začasno predseduje seji v skladu s členom 12, ki jih razglasi v Parlamentu. Če po treh 
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glasovanjih nihče od kandidatov ne dobi absolutne večine oddanih glasov, je četrto glasovanje 
omejeno na tista dva poslanca, ki sta dosegla najvišje število glasov pri tretjem glasovanju. Če je 
izid glasovanja neodločen, se za izvoljenega razglasi starejši kandidat.

2. Po izvolitvi predsednika poslanec, ki začasno predseduje seji v skladu s členom 12, 
sprosti predsedniški sedež. Samo izvoljeni predsednik ima lahko otvoritveni nagovor.

Člen 164
Pravica do glasovanja

Pravica do glasovanja je osebna pravica.

Poslanci svoje glasove oddajajo posamezno in osebno.

Vsaka kršitev tega člena se šteje za primer hude kršitve reda iz člena 153(1) in ima pravne 
posledice, določene v navedenem členu.

Člen 168
Elektronsko glasovanje

1. Predsednik lahko kadar koli sklene, da bo glasovanje, navedeno v členih 165, 167 in 169, 
potekalo s pomočjo elektronskega sistema glasovanja.
Kadar uporaba elektronskega sistema glasovanja zaradi tehničnih razlogov ni možna, glasovanje 
poteka v skladu s členom 165, 167(2) ali 169.
Predsedstvo sprejme navodila, ki urejajo tehnično uporabo elektronskega sistema glasovanja.

2. Kadar se glasuje z uporabo elektronskega sistema glasovanja, se zabeleži le številčni izid 
glasovanja.
Če pa se v skladu s členom 167(1) zahteva poimensko glasovanje, se glasovi zabeležijo v 
zapisnik seje po političnih skupinah po abecednem vrstnem redu imen poslancev.

3. Poimensko se glasuje v skladu s členom 167(2), če to zahteva večina navzočih 
poslancev. Sistem iz odstavka 1 tega člena se lahko uporablja, da bi se ugotovilo, ali obstaja 
večina.

Člen 169 
Tajno glasovanje

1. Brez poseganja v člena 13(1) in 186(1) ter drugi pododstavek člena 191(2) se o 
imenovanjih glasuje tajno.

Za ugotavljanje števila oddanih glasov se upoštevajo le glasovnice z imeni predlaganih 
kandidatov.

2. Tajno se glasuje tudi, če tako zahteva najmanj petina vseh poslancev. Taka zahteva mora 
biti podana pred začetkom glasovanja.

Če pred začetkom glasovanja najmanj petina poslancev, ki sestavljajo Parlament, poda zahtevo 
za tajno glasovanje, je Parlament dolžan glasovati na ta način.

3. Zahteva za tajno glasovanje ima prednost pred zahtevo za poimensko glasovanje.



4. Dva do osem poslancev, določenih z žrebom, prešteje glasove, oddane pri tajnem 
glasovanju, razen v primeru elektronskega glasovanja.

V primeru glasovanja v skladu z odstavkom 1 kandidati ne smejo preštevati glasov.

Imena poslancev, ki so sodelovali pri tajnem glasovanju, se zabeležijo v zapisnik seje, na kateri 
je glasovanje potekalo.

Člen 198
Ustanovitev in naloge medparlamentarnih delegacij

1. Na predlog konference predsednikov Parlament ustanovi stalne medparlamentarne delegacije 
ter odloči o njihovi naravi in številu njihovih članov ob upoštevanju njihovih nalog. Člani 
delegacij se izvolijo na prvem ali drugem delnem zasedanju novoizvoljenega Parlamenta za čas 
parlamentarne mandatne dobe. 

2. Člani delegacij se izvolijo po predložitvi kandidatur konferenci predsednikov s strani 
političnih skupin in samostojnih poslancev. Konferenca predsednikov Parlamentu predloži 
predloge, s katerimi se skuša zagotoviti čimbolj pravično zastopanje držav članic in političnih 
usmeritev. Uporablja se člen 186(2), (3), (5) in (6). 

3. Predsedstva delegacij se sestavijo po postopku v skladu s členom 191, ki velja za stalne 
odbore. 

4. Parlament določi splošne pristojnosti posameznih delegacij. Kadar koli jih lahko poveča ali 
omeji. 

5. Na predlog konference predsednikov delegacij konferenca predsednikov sprejme izvedbene 
določbe, ki so potrebne, da delegacije lahko opravljajo svoje delo. 

6. Predsednik delegacije predloži odboru, pristojnemu za skupno zunanjo in varnostno politiko, 
poročilo o dejavnostih delegacije. 

7. Predsedniku delegacije se omogoči, da govori pred posebnim odborom, ko je na dnevnem 
redu zadeva, ki je povezana s področjem pristojnosti delegacije. Enako velja za predsednika ali 
poročevalca posebnega odbora na sejah delegacije.

Člen 200
Skupni parlamentarni odbori

1. Evropski parlament lahko ustanovi skupne parlamentarne odbore s parlamenti pridruženih 
držav ali držav, s katerimi so bila začeta pogajanja o pristopu. 

Ti odbori lahko izdelajo priporočila, naslovljena na sodelujoče parlamente. V primeru 
Evropskega parlamenta se ta priporočila posredujejo pristojnemu odboru, ki predlaga nadaljnje 
ukrepe.

2. Splošne pristojnosti posameznih skupnih parlamentarnih odborov določajo Evropski 
parlament in sporazumi s tretjimi državami.



3. Za skupne parlamentarne odbore veljajo postopki iz ustreznih sporazumov. Ti postopki 
temeljijo na načelu enakovrednosti med delegacijo Evropskega parlamenta in delegacijo 
sodelujočega parlamenta.

4. Skupni parlamentarni odbori sprejmejo svoje poslovnike in jih pošljejo predsedstvu 
Evropskega parlamenta in predsedstvu sodelujočega parlamenta v odobritev. 

5. Izvolitev članov delegacij Evropskega parlamenta v skupne parlamentarne odbore in 
določitev sestave predsedstev teh delegacij potekata v skladu s postopkom, določenim za 
medparlamentarne delegacije. 



PRILOGA I

Določbe o izvajanju člena 9(1) – preglednost in finančni interesi poslancev

Člen 1
1. Vsak poslanec, ki ima v predmetu razprave neposreden finančni interes, mora bodisi 
pred nastopom v Parlamentu ali enem izmed njegovih teles bodisi tedaj, ko je predlagan za 
poročevalca, svoj interes na seji ustno razkriti.

2. Preden je poslanec lahko veljavno imenovan za nosilca funkcije v Parlamentu ali enem 
izmed njegovih teles v skladu s členom 13, 191 ali 198(2) ali se udeleži uradne delegacije v 
skladu s členom 68 ali 198(2), mora pravilno izpolniti prijavo iz člena 2.

Člen 2
Kvestorji vodijo register, v katerem vsak poslanec osebno in natančno prijavi:

(a) svoje poklicne dejavnosti in druge funkcije ali dejavnosti, za katere prejema plačilo,

(b) vsako nadomestilo, ki ga poslanec prejema za opravljanje mandata v drugem parlamentu,

(c) kakršno koli podporo, bodisi finančno bodisi v obliki osebja ali stvari, ki jo prejema poleg 
sredstev, ki jih zagotavlja Parlament, in mu jo v zvezi z njegovo politično dejavnostjo nudijo 
tretje osebe, katerih identiteta se razkrije.

Poslanci se pri opravljanju svojih nalog vzdržijo prejemanja vseh drugih daril ali ugodnosti.

Za prijave v registru je osebno odgovoren vsak poslanec in se vsako leto posodobijo.

Predsedstvo lahko občasno pripravi seznam zadev, za katere meni, da bi morale biti prijavljene 
v registru.

Če poslanec po ustreznem pozivu ne izpolni svoje obveznosti predložitve prijave v skladu s 
točkama (a) in (b), ga predsednik ponovno opomni, naj prijavo predloži v roku dveh mesecev. 
Če prijava v tem roku ni predložena, se ime poslanca z navedbo kršitve objavi v zapisniku 
prvega dne vsakega delnega zasedanja po poteku roka. Če poslanec po objavi kršitve še vedno 
ne predloži svoje prijave, predsednik ukrepa v skladu s postopkom za izključitev poslanca iz 
člena 153 tega poslovnika.

Predsedniki združenj poslancev, in sicer tako medskupinskih kot tudi drugih neuradnih združenj 
poslancev, morajo prijaviti vsako denarno ali drugačno podporo (npr. pisarniško pomoč), ki bi 
morala biti prijavljena po tem členu, če bi bila ponujena poslancem kot posameznikom.

Kvestorji so pristojni za vodenje registra in sestavo podrobnih pravil glede prijave zunanje 
podpore takih združenj.


