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Spoštovani gospod Reul!

V dopisu z 12. januarja 2010 ste Odbor za pravne zadeve v skladu s členom 37(2) Poslovnika 
zaprosili za mnenje o pravni podlagi zgoraj omenjenega predloga Komisije.

Ker je Komisija predlagala1, naj bosta pravna podlaga po uveljavitvi Lizbonske pogodbe člen 
337 PDEU in člen 187 Pogodbe Euratom (ki natančno ustrezata prvotno predlagani pravni 
podlagi pred Lizbonsko pogodbo, in sicer členoma 284 PES in 187 Pogodbe Euratom), so 
poročevalec Odbora za industrijo in drugi poslanci vložili predloge sprememb za uporabo 
nove pravne podlage, to je člena 194(2) Lizbonske pogodbe namesto člena 337 PDEU.

Odbor je zadevo obravnaval na seji 28. januarja 2010.

Člen 337 PDEU in člen 187 Pogodbe Euratom sta enaka in določata naslednje:

„Komisija lahko v mejah in pod pogoji, ki jih Svet z navadno večino določi v skladu z 
določbami Pogodb, zbira informacije in izvaja preverjanje, potrebno za opravljanje 

                                               
1 Sporočilo Komisije „Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne 
postopke odločanja“ (KOM (2009) 665).
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nalog, ki so ji bile zaupane.“

Oba člena1 sta bila uporabljena kot pravna podlaga za Uredbo Sveta (ES) št. 736/96 z dne 
22. aprila 1996 o obveščanju Komisije o investicijskih projektih, ki so v interesu Skupnosti na 
področju nafte, zemeljskega plina in električne energije2. S predlogom uredbe bi se 
razveljavila ta uredba, da bi učinkoviteje dosegli njene cilje. Komisija v obrazložitvenem 
memorandumu navaja, da se Uredba št. 736/96 „ne uveljavlja več dosledno in ni prilagojena 
najnovejšemu dogajanju v energetskem sektorju“. Vendar je videti, da bo predlog uredbe 
nadaljevanje Uredbe št. 736/96, saj je njegov cilj „revidirati in dodatno okrepiti sistem, 
določen“ v tem instrumentu. Zdi se, da Komisija ravno zato predlaga ohranitev enake pravne 
podlage.

Poseben naslov o energiji (Naslov XXI), člen 194 že veljavne Lizbonske pogodbe, določa 
naslednje:

Člen 194
1. Pri vzpostavitvi in delovanju notranjega trga in ob upoštevanju potrebe po ohranitvi in 
izboljšanju okolja so cilji energetske politike Unije v duhu solidarnosti med državami 
članicami:

(a) zagotoviti delovanje energetskega trga;
(b) zagotoviti zanesljivost oskrbe z energijo v Uniji;
(c) spodbujati energetsko učinkovitost in varčevanje z energijo ter razvijanje novih in 
obnovljivih virov energije; in
(d) spodbujati medsebojno povezovanje energetskih omrežij.

2. Brez poseganja v uporabo drugih določb Pogodb Evropski parlament in Svet po rednem 
zakonodajnem postopku določita ukrepe, potrebne za doseganje ciljev iz odstavka 1. Takšni 
ukrepi se sprejmejo po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom in z Odborom regij.

Ukrepi ne vplivajo na pravico držav članic, da določijo pogoje za izkoriščanje svojih 
energetskih virov, na izbiro med različnimi viri energije in na splošno strukturo njihove 
oskrbe z energijo, ne glede na člen 192(2)(c).

3. Kadar so ukrepi iz odstavka 2 predvsem davčnega značaja, jih Svet z odstopanjem od 
navedenega odstavka določi po posebnem zakonodajnem postopku soglasno in po 
posvetovanju z Evropskim parlamentom.

Uporaba člena 194 za pravno podlago predlagane uredbe bi se lahko izkazala kot utemeljena, 
če bo instrument zadeval „obveščanj[e] Komisije o investicijskih projektih na področju 
energetske infrastrukture“.

V skladu s točko XVI Priloge II Poslovnika Evropskega parlamenta mandat Odbora za pravne 
zadeve vključuje tudi pristojnost za „razlago in uporabo evropskega prava, skladnost aktov 
Evropske unije s primarno zakonodajo, zlasti z izbiro pravne podlage ...“. V skladu s svojim 
mandatom je odbor tako zavezan, da v primeru prošnje za mnenje o pravni podlagi določi 

                                               
1 Takrat je bil člen 284 PES oštevilčen kot člen 213.
2 UL L 102, 25.4.1996, str. 1.
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ustrezno podlago ob upoštevanju Pogodb, ob tem pa njegova izbira ni omejena na pravne 
podlage, ki jih predlagata Komisija in pristojni odbor.

Na podlagi pregleda Pogodbe o delovanju Evropske unije bi za ta primer lahko veljale tudi 
določbe iz Naslova XVI o vseevropskih omrežjih. Člen 170 določa, da „Unija [...] prispeva k 
vzpostavitvi in razvoju vseevropskih omrežij na področju prometne, telekomunikacijske in 
energetske infrastrukture“.

Odbor mora tako določiti, na kateri izmed teh treh pravnih podlag bo sprejeta predlagana 
uredba. S predlogom uredbe so povezani vsi trije členi. Člen 3371 določa, da Komisija lahko 
zbira informacije (v tem primeru informacije o investicijskih projektih na področju 
energetske infrastrukture). Člen 194 se nanaša na energetsko politiko, člen 170 pa na 
infrastrukturo, zlasti na področju energetike.

Ne glede na nedavno sodbo Sodišča2, iz katere izhaja, da je možno kombinirati dve različni 
pravni podlagi, za kateri sta predvidena različna postopka, pa je treba upoštevati, da se dvojna 
pravna podlaga lahko uporabi le izjemoma, saj je glede na uveljavljeno mnenje Sodišča 
kombinacija različnih pravnih podlag izključena, če zanje predvideni postopki niso 
združljivi3. Prav tako je Sodišče v sodbi iz leta 20064 menilo, „da je uporaba dvojne pravne 
podlage izključena, če so postopki, predvideni za eno ali drugo teh podlag, nezdružljivi in/ali 
če bi bile s kopičenjem pravnih podlag kršene pravice Parlamenta“.

V primeru člena 337 Svet odloča na predlog Komisije in po posvetovanju s Parlamentom. V 
nasprotju s tem pa člena 194 in 170 določata uporabo rednega zakonodajnega postopka, to je 
postopka soodločanja. S pravnega vidika bi se lahko kombinirala člena 197 in 170, člen 337 
pa ni združljiv z nobenim od njiju.

I. Zavrnitev člena 337

V skladu s sodno prakso izbira pravne podlage za ukrep „ne more biti odvisna samo od 
prepričanja institucije“5, ampak „mora temeljiti na objektivnih dejavnikih, ki so podvrženi 
sodnemu nadzoru [...] Med takšne dejavnike spadata zlasti namen in vsebina ukrepa.“6

1. – Preučitev vsebine predlaganega ukrepa

V zvezi z vsebino se zdi popolnoma jasno, da je sporočanje informacij (glede investicijskih 
projektov na področju infrastrukture) ključni element predloga, tako z vidika naslovov členov 
kot njihove vsebine.

V skladu s tem je naslov člena 3 Obveščanje o podatkih, člena 4 Viri podatkov, člena 6 
Kakovost in količina podatkov, člena 8 Obdelava podatkov in člena 9 Varstvo 
posameznikov pri obdelavi podatkov.
                                               
1 Prej člen 284 PES.
2 Sodba z dne 3. septembra 2009 v zadevi Parlament proti Svetu (C-166/07, še neobjavljena v ZOdl).
3 Glej na primer zadevo Parlament proti Svetu ([1999] C-164/97, Recueil, str. I-1139, točka 14).
4 Zadeva Komisija proti Evropskemu parlamentu in Svetu ([2006] C-178/03, ZOdl., str. I-107, točka 57).
5 Zadeva Komisija proti Svetu „Splošni carinski preferenciali“ ([1987] 45/86, Recueil, str. 1493, točka 11.)
6 Zadeva Komisija proti Svetu „Titanov dioksid“ ([1991] C-300/89, Recueil, str. I-2867, točka 10)
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Vsebina teh členov je osredotočena na zbiranje informacij v skladu s členom 337. Člen 1 
določa, da je cilj uredbe vzpostaviti „skupni okvir za obveščanje Komisije o podatkih in 
informacijah“. Člen 3 določa, da se podatki in informacije, določene v uredbi, zbirajo od 
začetka leta 2010, od takrat naprej pa vsaki dve leti. Člen 4 jasno določa, da morajo zadevna 
podjetja sporočiti podatke državam članicam, razen če se te odločijo, da bodo uporabile druga 
sredstva za pridobitev podatkov. V členu 5 so naštete vrste podatkov, ki jih je treba 
posredovati v zvezi z investicijskimi projekti, na primer „verjetni datum začetka 
obratovanja“. Člen 6 določa, da morajo države članice zagotoviti kakovost, relevantnost, 
natančnost, jasnost, pravočasnost in usklajenost podatkov in informacij, ki se sporočijo 
Komisiji. Omenjeni sta tudi možnost, da Komisija lahko objavi podatke, in obveza držav 
članic, da „ohranijo zaupnost komercialno občutljivih podatkov ali informacij“. V skladu s 
členoma 7 in 8 je Komisija pooblaščena za sprejemanje izvedbenih ukrepov in odgovorna za 
razvijanje informacijske tehnologije, potrebne za sprejemanje, shranjevanje in obdelavo 
podatkov. Člen 9 obravnava obdelavo osebnih podatkov.

Vprašanje energije je obravnavano tudi v vsebinskem delu predlagane uredbe. Člen 3 določa 
izvzetje iz obveznosti poročanja o podatkih, kadar so ti že bili sporočeni „v skladu z 
zakonodajo energetskega sektorja ES“. Poleg tega je iz člena 5 jasno razvidno, da predlagana 
uredba obravnava energetski sektor, saj se na primer nanaša na „uporabljeno vrsto 
energetskega vira“, „tehnologije, pomembne za zagotavljanje varnosti dobave“ in „oprem[o] 
sistemov za zajemanje ogljika“. Kot zadnje pa je v členu 10 (Spremljanje in poročanje) 
pojasnjen namen zbiranja teh informacij, in sicer, da Komisija na njihovi podlagi lahko 
zagotovi „medsektorsko analizo strukturnega razvoja in razvojnih možnosti energetskega 
sistema EU“. Kot je razvidno iz besedila tega člena, so podatki le potrebno sredstvo za 
izpolnitev cilja Komisije, saj lahko Komisija „na podlagi teh podatkov in informacij“ določi 
„potencialna prihodnja neskladja med ponudbo in povpraševanjem“, ugotovi „ovire za 
investiranje in [spodbuja] najboljše prakse za njihovo odstranjevanje“ in poveča 
„preglednost za udeležence na trgu“. Ti členi ustrezajo uvodnim izjavam 1 do 5 in uvodni 
izjavi 15, ki vzpostavljajo okvir, v katerem bo potekalo zbiranje informacij, to je „[u]vedba 
skupne energetske politike“.

2. – Preučitev namena predlaganega ukrepa

(a) Na podlagi normativnega dela

Iz člena 10 predlagane uredbe je mogoče razbrati, da je njen namen omogočiti Komisiji, da:

(a) določi potencialna prihodnja neskladja med ponudbo in povpraševanjem na področju 
energije;
(b) ugotovi ovire za investiranje in spodbuja najboljše prakse za njihovo odstranjevanje;
(c) poveča preglednost za udeležence na trgu.

Ti cilji so nedvomno povezani s cilji iz člena 194 PDEU, saj ta določa, da mora energetska 
politika Unije „zagotoviti delovanje energetskega trga“ (glej (b) in (c)). Člen 194 določa tudi, 
da mora politika Unije „zagotoviti zanesljivost oskrbe z energijo v Uniji“ in točka (a) je 
očitno namenjena spodbujanju tega.
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(b) Na podlagi uvoda

V uvodnih izjavah so navedeni razlogi oz. obrazložitev za predlagani akt. Prva se navezuje na 
„uvedb[o] skupne energetske politike“. Uvedba takšne politike je dolgoročni projekt, ki je 
dolgo veljala za prazne sanje1, in je postala resničnost šele z uvedbo v novem Naslovu XXI 
PDEU kot rezultat Lizbonske pogodbe. Ustrezno je v uvodni izjavi 1 navedeno, da je uvedba 
skupne energetske politike „cilj, ki si ga je Skupnost sama zastavila“. V uvodni izjavi 2 je 
vzpostavljena neposredna povezava med energetsko politiko in predlagano uredbo, saj je 
navedeno, da je „[e]den od elementov te politike [...] dobiti celovito sliko razvoja investiranja 
v energetsko infrastrukturo v Skupnosti“. Glede na navedeno lahko rečemo, da prvi uvodni 
izjavi predlagano uredbo umeščata na področje skupne energetske politike.

Še natančneje pa je namen nadaljnjih uvodnih izjav pokazati, kako bo zbiranje podatkov o 
investicijskih projektih omogočilo izpolnitev posebnih ciljev politike Unije v zvezi z energijo, 
to je „zagotavljanje oskrbe Skupnosti z energijo“ (uvodna izjava 3) in pravilno delovanje 
energetskih trgov z vzpostavitvijo „večje preglednosti“ (uvodna izjava 5). Poleg tega je v 
uvodni izjavi 3 navedeno, da je splošni pregled nad investicijami na področju energetske 
infrastrukture bistvenega pomena tudi „za prehod na nizkoogljični energetski sistem“. 
Opozoriti je treba, da člen 194 določa, da energetska politika mora upoštevati okoljsko 
politiko in v skladu s tem pomagati „spodbujati energetsko učinkovitost in varčevanje z 
energijo ter razvijanje novih in obnovljivih virov energije“. 

Kot zadnje je v uvodni izjavi 6 navedeno, da morata Komisija in „zlasti observatorij za 
energetski trg“ imeti na voljo podatke, kar kaže na to, da je njihovo zbiranje neločljivo 
povezano z zadevo, na katero se nanašajo, torej na energijo. Povezava med zbiranjem 
podatkov in njihovim namenom je poudarjena v Oceni finančnih posledic zakonodajnega 
predloga, ki je priložena predlogu. V točki 5.2 te ocene je izpostavljeno, da uredba “ustvarja 
nov okvir, ki združuje poročanje in spremljanje (analizo) investicijskih projektov na področju 
energetske infrastrukture EU“.

Na podlagi analize uvoda predloga uredbe glede na njegove cilje je mogoče sklepati, da je ta 
neposredno povezan z energetsko politiko Unije.

(c) Cilji, ki izhajajo iz dokumentov, priloženih predlogu

Na podlagi komentarjev iz doktrine in različnih dokumentov institucij je jasno razvidno, da je 
energetska politika danes bistveni cilj Unije, zato ne sme biti prepuščena poljubnemu 
izvajanju v posameznih državah članicah. Sporočanje informacij na tem področju prispeva k 
vzpostavitvi skupne energetske politike in približevanju držav članic na tem področju. 
Sporočanje informacij je potrebno za izpolnjevanje ciljev nove politike. Za doseganje 
doslednosti se tako zdi nujno, da se uredba, ki vzpostavlja „sredstva za ukrepanje“, navezuje 
na člen 194. V skladu s tem členom Unija namreč lahko ukrepa, da bi dosegla različne cilje, 
ki si jih je sama zastavila na področju energije.

                                               
1 Glej Yves Petit, „A la recherche de la politique européenne de l'énergie“, Revue trimestrielle de droit européen, 
Pariz, Dalloz, 2006, letnik 42, št. 4, str. 593–620.
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V obrazložitvenem memorandumu je samo še potrjen vtis, da bi morala biti uredba umeščena 
v okvir energetske politike. Jasno je ponazorjeno, da gre za okvir „nove energetske politike“
in da je „[t]a predlog [...] v skladu s cilji Unije [in] v skladu s podnebno in energetsko 
politiko“. V tem okviru Komisija omenja tudi akcijski načrt Evropskega sveta za evropsko 
energetsko politiko za obdobje 2007–2009. Ta načrt je za izvedbo nove politike že predvidel 
določitev investicij, ki so potrebne za zadovoljitev strateških potreb EU, in ponovni pregled 
infrastrukture za oskrbo, pri čemer bo glavno vlogo imela predlagana uredba. 

II. Sklep

Zdaj je nujno treba opredeliti, katera plat predloga uredbe ima prednost glede na to, ali se 
obravnava z vidika vsebine (zbiranje informacij) ali ciljev (energetski trg in zanesljivost 
oskrbe z energijo).

Kot prvo je treba omeniti, da je člen 337 naveden v Sedmem delu PDEU „Splošne in končne 
določbe“. Lahko bi rekli, da je podoben členu 352, kolikor gre za vrsto „klavzule o 
fleksibilnosti“1, in se lahko uporabi samo, ko je treba nadomestiti odsotnost pooblastil za 
ukrepanje, ki so s posebnimi določbami iz PDEU izrecno ali implicitno podeljena institucijam 
Skupnosti, in sicer v primeru, ko so takšna pooblastila vseeno nujna, da bi Skupnost lahko 
opravila svoje naloge in tako izpolnila enega izmed ciljev iz pogodbe. Čeprav je zbiranje 
informacij omenjeno v členu 337, v členu 194 pa ne, se v tem primeru vseeno zdi, da je
zbiranje informacij ena izmed nalog Unije iz člena 194, če te informacije prispevajo k 
doseganju ciljev, ki si jih je Unija sama zastavila v zvezi z energetsko politiko.

Kot drugo se je mogoče ob upoštevanju dejstva, da člen 337 spada med „splošne in končne 
določbe“, sklicevati na načelo lex specialis derogat2, kar pomeni, da posebno pravilo prevlada 
nad splošnim.

Kot zadnje, če obstaja še kakršen koli dvom, pa se je mogoče opreti še na sodbo Sodišča v 
zadevi C-176/03, Komisija in Parlament proti Svetu3. V tej sodbi je Sodišče moralo razsoditi 
o ustrezni pravni podlagi Okvirnega Sklepa Sveta o kazenskopravnem varstvu okolja. Ker je 
Svet instrument utemeljil na podlagi členov o pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah 
v okviru tretjega stebra, je Komisija s podporo Evropskega parlamenta to pravno podlago 
izpodbijala z utemeljitvijo, da zadeva sodi v pristojnost Skupnosti. Komisija je trdila, da je 
„[u]sklajevanje nacionalnih kazenskih zakonodaj, zlasti elementov, ki so bistveni za okoljska 
kazniva dejanja in za katere se lahko izrečejo kazni, [...] zasnovano kot orodje obravnavane 
politike Skupnosti“4. Sodišče je najprej izpostavilo, da je varstvo okolja ena bistvenih nalog 
Skupnosti5 in da ukrepanje na tem področju nujno pomeni sodelovanje institucij Skupnosti na 
področjih, kot sta energetska ali davčna politika. Po ugotovitvi, da se vsebina okvirnega 
sklepa v glavnem navezuje na kazensko pravo, je Sodišče vseeno menilo naslednje:

„Ta [...] ugotovitev kljub temu ne bi smela ovirati zakonodajalca Skupnosti, če [...] kazenske 
                                               
1 V zvezi s tem glej komentar, ki ga je o členu 284 PES podal Böse; EU Kommentar; točka V, str. 2048.
2 Glej Bertrand Peter, „La base juridique des actes en droit communautaire“, Revue du marché commun et de 
l4union européenne, 1991, Editions techniques et économiques, št. 378, maj 1994, str. 335.
3 [2005], ZOdl. str. I-7879.
4 Prav tam, odstavek 19.
5 Prav tam, odstavek 41.
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sankcije, ki jih uporabljajo pristojni nacionalni organi, pomenijo potreben ukrep za boj proti 
hudim okoljskim kršitvam, da sprejme ukrepe v povezavi s kazenskim pravom držav članic, za 
katere meni, da so potrebni za zagotavljanje polne učinkovitosti norm, ki jih določa na 
področju varstva okolja.“1

Če so ukrepi nujni za dosego določenega cilja, je mogoče sklepati, da bo Sodišče izbralo 
pravno podlago, ki bo ustrezala temu cilju, in tako dalo prednost posrednemu cilju (varstvo 
okolja) pred bolj neposrednim (usklajevanje kazenske zakonodaje).2

Po ugotovitvi, da se na podlagi predloga uredbe zdi, da je zbiranje informacij nujno za 
oblikovanje splošnega pregleda nad energetskim trgom in s tem tudi nujno za izpolnitev ciljev 
iz člena 194 PDEU, je v konkretnem primeru mogoče sklepati, da bi morala imeti pravna 
podlaga za energijo (torej ta člen) prednost pred členom 337, zlasti zato, ker ne gre za 
vprašanje prednosti določenega naslova pred drugim, ampak za prednost določbe iz 
določenega naslova pred splošno ali končno določbo.

Po ugotovitvi, da ima prednost povezava z energijo, je treba prav tako preučiti, ali zaradi 
posebne narave področja, na katerega se nanaša sporočanje informacij, torej „investicijskih 
projektov na področju energetske infrastrukture“, ni potrebna uporaba posebne pravne 
podlage, in sicer členov 170 in 171 PDEU o vseevropskih omrežjih. V skladu s členom 170 
mora Unija „prispeva[ti] k vzpostavitvi in razvoju vseevropskih omrežij na področju 
prometne, telekomunikacijske in energetske infrastrukture“. Da bi dosegla ta cilj, Unija lahko 
„podpira projekte skupnega interesa, ki jih podpirajo države članice“ (tretja alinea člena 171) 
in pripravi „vrsto smernic, ki zajemajo cilje, prednostne naloge in splošno zasnovo ukrepov, 
predvidenih na področju vseevropskih omrežij“ (prva alinea člena 171). To bi lahko zajemalo 
zbiranje, analiziranje in sporočanje informacij.

Glavni vprašanji, obravnavani v naslovu o vseevropskih omrežjih, pa sta medobratovalnost in 
podpora Komisije skupnim projektom. V nasprotju pa je v skladu z obravnavanim predlogom 
uredbe naloga Komisije zbiranje informacij o nacionalnih infrastrukturnih projektih, da bi 
dobila boljši pregled nad celotnim evropskim energetskim trgom. Zbiranje informacij, 
določeno v predlagani uredbi, presega „vseevropsko“ razsežnost, saj zajema vse investicije, 
tudi nacionalne, medtem ko obstoječa uredba na primer zajema samo čezmejna plinska 
omrežja3.

Seveda je možno, da bo Komisija po analizi zbranih podatkov ukrepala specifično na 
področju vseevropskih omrežij. Vseeno pa njen cilj ni ukrepati na ravni vseevropskih omrežij, 
ampak samo oceniti, kakšne ukrepe je treba sprejeti z vidika investicijskih projektov na 
področju energetike, da bi rešili morebitne težave. Tako je v obrazložitvenem memorandumu 
navedeno, da je uredba v skladu s cilji Unije, to je z „vzpostavitvijo notranjega trga“ in 
„trajnostnim razvojem Evrope, ki temelji na uravnoteženi gospodarski rasti in stabilnosti cen“. 
Predlog je skladen tudi „s podnebno in energetsko politiko, za katero je eden od stebrov 
varnost oskrbe z energijo“. Poleg tega se uvodna izjava 1 sklicuje na energetsko politiko, v 

                                               
1 Prav tam, odstavek 48.
2 Glej Hubert Haenel; Communication sur les propositions de directives établissant des sanctions pénales; seja 
francoskega senata z dne 17. julija 2007.
3 Glej Oceno učinka, SEC (2009) 971 končna, str. 6.
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uvodni izjavi 2 pa je navedeno, da je eden od elementov te politike pridobitev celovite slike 
razvoja investiranja v energetsko infrastrukturo v Skupnosti. Tako se zdi, da je treba 
predlagano uredbo umestiti v okvir skupne energetske politike, opredeljene v členu 194 
PDEU, čeprav se ta izrecno uporablja za energetske infrastrukture. Člen pokriva vse vidike 
prelagane uredbe, saj zajema tako „medsebojno povezovanje energetskih omrežij“ kot tudi 
energetski trg, zanesljivost in energetsko učinkovitost.

III. Priporočilo

Odbor za pravne zadeve je na seji 28. januarja 2010 ustrezno sprejel soglasno odločitev, z 19 
glasovi za in brez vzdržanega glasu1, da poda naslednje priporočilo: Predlog uredbe Sveta o 
obveščanju Komisije o investicijskih projektih na področju energetske infrastrukture v 
Evropski skupnosti in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 736/96 bi moral biti sprejet na podlagi 
člena 194 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

S spoštovanjem,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Klaus-Heiner Lehne (predsednik), Sebastian Valentin Bodu 
(podpredsednik), Evelyn Regner (podpredsednica), Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian 
Engström, Zbigniew Ziobro, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt 
Lechner (poročevalec), Arlene McCarthy in Sajjad Karim.


