
DV\874184SL.doc

SL SL

7. PARLAMENTARNO OBDOBJE (2009–2014)

JANUAR 2012

USTANOVNE SEJE PARLAMENTARNIH ODBOROV

DOLOČBE POSLOVNIKA, KI SE NANAŠAJO NA USTANOVNE SEJE 
PARLAMENTARNIH ODBOROV

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.

Če je treba zamenjati enega samega podpredsednika in je kandidat samo en, se le-ta lahko 
izvoli s ploskanjem. Predsednik ima diskrecijsko pravico odločiti, ali se izvolitev izvede s 
ploskanjem ali s tajnim glasovanjem. Izvoljeni kandidat po prednostnem vrstnem redu zasede 
mesto podpredsednika, ki ga nadomesti.

2. Pri izvolitvi predsednika, podpredsednikov in kvestorjev je treba upoštevati potrebo po 
zagotovitvi celovite pravične zastopanosti držav članic in političnih usmeritev.
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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 
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.

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. Ne glede na 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.
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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, zahteva 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 186 
Sestava odborov

1. Člani odborov in preiskovalnih odborov se volijo potem, ko politične skupine in 
samostojni poslanci vložijo kandidature. Konferenca predsednikov predloži Parlamentu 
predloge. Sestava odborov skuša čimbolj odražati sestavo Parlamenta.

Kadar poslanec zamenja politično skupino, za preostanek svojega dveinpolletnega mandata 
obdrži svoja mesta v parlamentarnih odborih. Če pa zamenjava politične skupine poslanca 
ovira pravično zastopanje političnih usmeritev v odboru, konferenca predsednikov pripravi nove 
predloge za sestavo odbora v skladu s postopkom iz drugega stavka odstavka 1, pri čemer so 
zagotovljene individualne pravice poslanca.

Sorazmernost porazdelitve sedežev v odboru med političnimi skupinami ne sme odstopati od 
najbližjega ustreznega celega števila. Če se skupina odloči, da ne bo zasedla sedežev v odboru, 
ti sedeži ostanejo prazni, velikost odbora pa se zmanjša za ustrezno število. Izmenjave sedežev 
med političnimi skupinami niso dovoljene.

2. Predlogi sprememb k predlogom konference predsednikov so dopustni le, če jih vloži 
najmanj štirideset poslancev. O teh predlogih Parlament glasuje tajno.

3. Za izvoljene se štejejo poslanci, katerih imena so bila navedena v predlogih konference 
predsednikov, ki so bili lahko spremenjeni v skladu z odstavkom 2.

4. Če politična skupina v roku, ki ga določi konferenca predsednikov, ne predloži 
kandidatur za članstvo v preiskovalnem odboru v skladu z odstavkom 1, konferenca 
predsednikov Parlamentu predloži le kandidature, sporočene v tem roku.

5. Konferenca predsednikov lahko prosto mesto v odboru začasno zapolni s privolitvijo 
imenovanih in ob upoštevanju odstavka 1.

6. Vsaka taka sprememba se predloži Parlamentu v potrditev na naslednji seji.

Člen 187 
Namestniki

1. Politične skupine in samostojni poslanci lahko za vsak odbor imenujejo toliko stalnih 
namestnikov, kolikor je polnopravnih članov, ki jih v odboru zastopajo. O tem ustrezno 
obvestijo predsednika. Stalni namestniki imajo pravico do udeležbe in besede na sejah odborov 
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ter, v primeru odsotnosti polnopravnih članov, do sodelovanja pri glasovanju.

2. Poleg tega lahko polnopravni član odbora v primeru odsotnosti in neimenovanja ali 
odsotnosti stalnih namestnikov uredi, da ga na sejah zastopa drug član iz njegove politične 
skupine, ki ima pravico glasovanja. Ime namestnika se sporoči predsedniku odbora pred 
začetkom glasovanja.

Odstavek 2 se smiselno uporablja tudi za samostojne poslance.

Vnaprejšnje sporočilo iz zadnjega stavka odstavka 2 mora biti posredovano pred koncem 
razprave ali pred začetkom glasovanja o točki ali točkah, pri katerih je polnopravni član 
nadomeščan.

 * * *

Določbe tega člena vsebujejo dve jasno opredeljeni dejstvi:

– politična skupina v odboru ne more imeti več stalnih namestnikov kot 
polnopravnih članov;

– samo politične skupine imajo pravico imenovati stalne namestnike, pod edinim 
pogojem, da o tem obvestijo predsednika.

Iz česar sledi:

– položaj stalnih namestnikov je odvisen izključno od članstva v določeni politični 
skupini;

– kadar se v odboru spremeni število polnopravnih članov, ki pripadajo določeni 
politični skupini, se ustrezno spremeni tudi najvišje možno število stalnih 
namestnikov, ki jih politična skupina lahko imenuje;

– kadar poslanec zamenja politično skupino, ne more ohraniti položaja stalnega 
namestnika, ki ga je imel kot član prvotne politične skupine;

– v nobenem primeru ne sme član odbora nadomeščati poslanca, ki pripada drugi 
politični skupini.

Člen 190
Pododbori

1. Po predhodni pridobitvi dovoljenja konference predsednikov lahko stalni ali posebni 
odbor v interesu svojega dela ustanovi enega ali več pododborov, hkrati pa določi njihovo 
sestavo v skladu s členom 186 in področje pristojnosti. Pododbori poročajo odboru, ki jih je 
ustanovil.

2. Postopek, ki se uporablja za odbore, velja tudi za pododbore.

3. Namestniki lahko sodelujejo v pododborih pod enakimi pogoji kot v odborih.

4. Uporaba teh določb mora zagotavljati odvisnost med pododborom in odborom, ki ga je 
ustanovil. Zato so vsi polnopravni člani pododbora izbrani izmed članov krovnega odbora.
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Člen 191 
Predsedstva odborov

1. Na prvi seji odbora po izvolitvi članov odbora v skladu s členom 186 odbor izvoli 
predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik in podpredsedniki, izvoljeni na ločenih glasovanjih. 
Število izvoljenih podpredsednikov določi Parlament na predlog konference predsednikov.

Ta člen predsedniku krovnega odbora ne prepoveduje, da predsednike pododborov vključi v 
uradno delovanje predsedstva ali jim dovoli predsedovati razpravam, ki zadevajo vprašanja, s
katerimi se podrobneje ukvarjajo pododbori, če je s takšnim postopanjem seznanjeno celotno 
predsedstvo in to soglasno podpira.

2. Kadar je število kandidatur enako številu razpoložljivih mest, se lahko glasuje s 
ploskanjem.

V nasprotnem primeru ali na zahtevo šestine članov odbora je glasovanje tajno.

Če je kandidat samo eden, za izvolitev zadostuje absolutna večina oddanih glasov, ki vključujejo 
glasove za in proti.

Kadar je pri prvem glasovanju več kandidatov, je izvoljen kandidat, ki je dobil absolutno večino 
oddanih glasov, kakor je določeno v prejšnjem pododstavku. Pri drugem glasovanju je izvoljen 
kandidat, ki je dobil najvišje število glasov. Če je izid glasovanja neodločen, je izvoljen 
najstarejši kandidat.

Kadar je potrebno drugo glasovanje, se lahko predlagajo novi kandidati.

Člen 195 
Glasovanje v odboru

1. Vsak poslanec lahko vloži predloge sprememb v obravnavo pristojnemu odboru.

2. Odbor veljavno glasuje, kadar je dejansko navzoča četrtina njegovih članov.

Če pa to pred glasovanjem zahteva šestina članov odbora, je glasovanje veljavno le, če se ga je 
udeležila večina članov odbora.

3. V odboru se glasuje z vzdigovanjem rok, razen če četrtina članov odbora zahteva 
poimensko glasovanje. V tem primeru se glasuje v skladu s členom 167(2).

4. Predsednik odbora se lahko udeleži razprave in glasuje, vendar njegov glas ne odloča.

5. Glede na predlagane spremembe lahko odbor namesto glasovanja zahteva od 
poročevalca, da predloži nov osnutek, upoštevajoč čimveč predlogov sprememb. Za vložitev 
predlogov sprememb k temu osnutku se določi nov rok.

Člen 196 
Določbe o poteku plenarnih sej, ki se uporabljajo v odborih

Za seje odbora se smiselno uporabljajo členi 12, 13, 14, 17, 18, 36 do 44, 148, 149(2) in (10), 
152, 154, 156 do 159, 161, 163(1), 164, 165, 168, 169, 171 do 174, 177 in 178 in se smiselno 
uporabljajo v zvezi s sejami odborov.
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Priloga I Poslovnika:
Sprememba Poslovnika Evropskega parlamenta glede kodeksa ravnanja za poslance 
Evropskega parlamenta v primeru finančnih interesov in navzkrižja interesov (P7_TA-
PROV(2011)0540) je bila sprejeta na plenarnem zasedanju 1. septembra 2011, vendar 
konsolidirano besedilo še ni pripravljeno. Resolucija naj bi začela veljati januarja 2012.


