
PA\1011676SL.doc PE524.682v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve

2013/2130(INI)

29.11.2013

OSNUTEK MNENJA
Odbora za pravne zadeve

za Odbor za ustavne zadeve

o izvajanju Lizbonske pogodbe v zvezi z Evropskim parlamentom
(2013/2130(INI))

Poročevalka: Eva Lichtenberger



PE524.682v01-00 2/4 PA\1011676SL.doc

SL

PA_NonLeg



PA\1011676SL.doc 3/4 PE524.682v01-00

SL

POBUDE

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je bil namen Lizbonske pogodbe doseči napredek pri zagotavljanju 
preglednejših in bolj demokratičnih postopkov odločanja, kar izraža zavezo iz Pogodbe o 
tesnejši zvezi med narodi Evrope, v kateri se odločitve sprejemajo kar najbolj odprto in v 
kar najtesnejši povezavi z državljani, in sicer tako da se okrepi vloga Evropskega 
parlamenta in nacionalnih parlamentov in s tem zagotovijo bolj demokratični in 
preglednejši postopki za sprejemanje aktov Unije, ki so bistveni glede na učinek, ki ga 
imajo na državljane in podjetja; opozarja, da je uresničitev tega demokratičnega cilja 
ogrožena, če institucije EU ne spoštujejo svojih medsebojnih pristojnosti, postopkov, 
določenih v Pogodbah, in načela lojalnega sodelovanja;

2. opozarja, da je izbira pravilne pravne podlage, kot je poudarilo Sodišče, vprašanje ustavne 
narave, saj določa obstoj in obseg pristojnosti EU, postopke, ki jih je treba upoštevati, in 
zadevne pristojnosti institucionalnih akterjev, ki so vključeni v sprejemanje akta; zato 
obžaluje, da je moral Parlament zaradi izbire pravne podlage pri Sodišču večkrat vložiti 
tožbo za razglasitev ničnosti aktov, ki jih je sprejel Svet, med drugim za razglasitev 
ničnosti dveh aktov, ki sta bila sprejeta na podlagi zastarelega „tretjega stebra“, ko je že 
zdavnaj začela veljati Lizbonska pogodba1;

3. opozarja, da so se z Lizbonsko pogodbo okrepile vloga in pristojnosti Evropskega 
parlamenta na področju mednarodnih sporazumov, in poudarja, da sedanji mednarodni 
sporazumi vedno bolj pokrivajo področja, ki zadevajo vsakdanje življenje državljanov in 
ki po tradiciji in v skladu s primarnim pravom EU sodijo v področje uporabe rednega 
zakonodajnega postopka; meni, da je treba člen 218(10) PDEU, ki določa, da se 
Evropski parlament v vseh fazah postopka za sprejemanje mednarodnega sporazuma 
nemudoma in izčrpno obvesti, obvezno uporabljati na način, ki je združljiv s 
členom 10 PEU, na podlagi katerega delovanje Unije temelji na predstavniški 
demokraciji, v skladu s katero so potrebne preglednost in demokratične razprave o 
vprašanjih, o katerih se odloča;

4. poudarja, da bi bilo treba Parlamentu glede na to, da lahko pri mednarodnih sporazumih 
samo da ali zavrne svoje soglasje, omogočiti, da v pogajanjih pred iztekom pogajalskega 
mandata izrazi obrazloženo mnenje o ciljih, ki jih uresničuje Evropska unija; v zvezi s tem 
obžaluje težave, na katere je Parlament naletel na primer pri pogajanjih za sklenitev 
Pogodbe Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) o izjemah glede 
avtorskih pravic za slepe in slabovidne, in poudarja, da bi pravočasno obveščanje 
Parlamenta in upoštevanje njegovih stališč tudi olajšalo pridobitev njegovega poznejšega 
soglasja;

5. ugotavlja, da so bile naloge Evropskega sveta, ko je bil z Lizbonsko pogodbo opredeljen 

                                               
1 Glej Sklep Sveta 2013/129/EU z dne 7. marca 2013 o uvedbi nadzornih ukrepov za 4-metilamfetamin in 
Izvedbeni sklep Sveta 2013/496/EU z dne 7. oktobra 2013 o uvedbi nadzornih ukrepov za 5-(2-
aminopropil)indol.
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kot institucija, določene v členu 15 PEU, in sicer da „daje Uniji potrebne spodbude za 
njen razvoj in zanjo opredeljuje splošne politične usmeritve in prednostne cilje“, ne 
opravlja pa zakonodajne funkcije; poudarja, da je Evropski svet posegel v zakonodajni 
postopek, ko se je odločil, da bo črtal posamezne dele iz besedil, o katerih sta Parlament in 
Svet že dosegla soglasje; v zvezi s tem opozarja na de facto črtanje členov 6 do 8 
dogovorjenega predloga uredbe o evropskem patentu z enotnim učinkom in meni, da tako 
poseganje Evropskega sveta ni zakonito2;

6. poudarja, da je Parlament načeloma pozdravil vključitev delegiranih aktov v 
člen 290 PDEU, s katerimi naj bi se zagotovil večji nadzor nad prenosom pooblastil, 
vendar je zaskrbljen zaradi pretiranega števila in obsega ter premajhne natančnosti 
delegiranih aktov v predlogih Komisije, ki poleg tega spodbujajo Svet, da jih spreminja v 
izvedbene akte na podlagi člena 291 PDEU; poudarja, da člen 290 izrecno omejuje 
področje uporabe delegiranih aktov na nebistvene elemente zakonodajnega akta in da 
pretirana uporaba prenosa pooblastil spodkopava legitimnost zakonodajnega postopka; v 
zvezi s tem se sklicuje tudi na obrazložena mnenja nacionalnih parlamentov na podlagi 
člena 7(2) Protokola št. 2, v katerih so parlamenti sklenili, da zaradi širokega prenosa 
pooblastil v predlaganem aktu ne morejo oceniti, ali bo konkretna zakonodajna realnost v 
skladu z načelom subsidiarnosti;

7. poudarja, da se je vloga nacionalnih parlamentov z Lizbonsko pogodbo okrepila in da 
(lahko) ne samo nadzorujejo spoštovanje načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ampak 
tudi pozitivno prispevajo k političnemu dialogu; meni, da lahko dejavna vloga, ki jo lahko 
imajo nacionalni parlamenti pri usmerjanju članov Sveta ministrov, in dobro sodelovanje 
Evropskega parlamenta z nacionalnimi parlamenti pomagata vzpostaviti zdravo 
parlamentarno protiutež izvajanju izvršilne oblasti v okviru delovanja EU.

                                               
2 Odločitev Evropskega sveta o dejanskem črtanju zgoraj navedenih členov iz predloga uredbe je bila sprejeta 
29. junija 2012.


