
 

 

Posvetovalni odbor o ravnanju poslancev – poslovnik1 
 
Člen 1 – Posvetovalni odbor o ravnanju poslancev 
 
Posvetovalni odbor o ravnanju poslancev (v nadaljevanju „posvetovalni odbor“) 
opravlja funkcije, ki jih določata člena 7 in 8 priloge I k poslovniku Evropskega 
parlamenta (Kodeks ravnanja za poslance Evropskega parlamenta v zvezi s 
finančnimi interesi in navzkrižji interesov – v nadaljevanju „kodeks ravnanja“). 
 
Člen 2 – Trajanje mandata 
 
Trajanje mandata članov posvetovalnega odbora ustreza trajanju mandata predsednika 
Evropskega parlamenta, ki jih je imenoval. 
 
Člen 3 – Predsedovanje odboru 
 
Člani posvetovalnega odbora se pri predsedovanju odboru izmenjujejo vsakih 6 
mesecev po rotacijskem sistemu. Rotacijski sistem načeloma sledi padajočemu redu 
velikosti politične skupine članov, ki sestavljajo posvetovalni odbor. 
 
Člen 4 – Seje posvetovalnega odbora 
 
1. Posvetovalni odbor se načeloma srečuje vsaj enkrat mesečno. 
 
2. Izredne seje posvetovalnega odbora lahko skliče predsedujoči član ali so sklicane 

na zahtevo večine članov posvetovalnega odbora. 
 
3. Seje posvetovalnega odbora so zaprte za javnost. 
 
4. Na sejah posvetovalnega odbora so lahko navzoči le sekretariat posvetovalnega 

odbora in imenovano podporno osebje ter tolmači. 
 
Člen 5 – Odločitve posvetovalnega odbora 
 
1. Posvetovalni odbor sprejema odločitve s soglasjem. Če to ni mogoče, odloča z 

večino svojih članov. 
 
2. Član ali člani posvetovalnega odbora, ki se ne strinjajo s priporočilom 

posvetovalnega odbora predsedniku Parlamenta o domnevni kršitvi kodeksa 
ravnanja, lahko predložijo manjšinsko priporočilo, ki se predsedniku posreduje 
hkrati s priporočilom posvetovalnega odbora. 

 
3. Druge odločitve o domnevni kršitvi kodeksa ravnanja, posredovane predsedniku, 

lahko posvetovalni odbor sprejema s pisnim postopkom. V takih primerih 
predsedujoči pošlje članom posvetovalnega odbora okrožnico, v kateri predstavi 
zadevo in predlaga osnutek odločitve. Člani posvetovalnega odbora morajo 
osnutek besedila odobriti ali zavrniti oziroma predlagati spremembe v 48 urah. 
Odločitve, sprejete s pisnim postopkom, se vnesejo v zapisnik naslednje seje 
posvetovalnega odbora. 

 

                                                 
1 Sprejel posvetovalni odbor dne 7. marca 2012; pregledano in spremenjeno dne 9. oktobra 2012. 



 

 

4. Kadar členi posvetovalnega odbora sprejemajo odločitve, mora biti seja sklepčna.  
 
Člen 6 – Prošnje poslancev za smernice 
 
Posvetovalni odbor v 30 koledarskih dneh od prejema prošnje odgovori na vse prošnje 
poslancev EP za smernice pri razlagi in izvajanju določb iz kodeksa ravnanja. To stori 
v zaupnem pismu, ki ga podpiše predsedujoči član odbora. Prošnje morajo biti oddane 
v pisni obliki in posvetovalnemu odboru poslane po elektronski pošti na naslov 
odbora. 
 
Člen 7 – Domnevne kršitve kodeksa ravnanja 
 
1. Če predsednik Parlamenta sporoči posvetovalnemu odboru, da je kateri poslanec 

domnevno kršil kodeks ravnanja, posvetovalni odbor imenuje enega od svojih 
članov, ki je lahko tudi predsedujoči član, za poročevalca o domnevni kršitvi. 
Poročevalec ne sme biti iz iste politične skupine kot poslanec, ki naj bi kršil 
kodeks ravnanja. 

 
2. Med preučevanjem domnevne kršitve kodeksa ravnanja lahko poslanca zasliši 

samo ves posvetovalni odbor. V izjemnih primerih lahko za zaslišanje poslanca 
pooblasti poročevalca. 

 
3. Poročevalec za obravnavo v posvetovalnem odboru pripravi osnutek priporočila 

predsedniku Parlamenta o domnevni kršitvi kodeksa ravnanja. V osnutku 
priporočila so predstavljena vsa dejstva zadeve, argumenti zadevnega poslanca, 
ocena teh dejstev in argumentov in sklep. V sklepu je navedeno, ali je bil kodeks 
ravnanja kršen ali ne, zapisano pa je tudi možno ukrepanje in priporočilo 
predsedniku za morebitno odločitev. 

 
4. Če se poslanec v skladu s členom 154 Poslovnika sklicuje na notranji postopek 

pritožbe, lahko predsedujoči član in/ali poročevalec zaprosita za navzočnost na 
seji predsedstva, kjer bo pritožba obravnavana. 

 
Člen 8 – Mnenje zunanjih strokovnjakov 
 
Prošnje posvetovalnega odbora za nasvete zunanjih strokovnjakov se omejijo na 
nasvete v zvezi z razlago in izvajanjem določb členov 2, 3, 4 in 5 kodeksa ravnanja. 
 
Člen 9 – Letno poročilo 
 
1. Posvetovalni odbor sprejme letno poročilo pred tretjo sejo po koncu leta, na 

katerega se poročilo nanaša. 
 
2. Letno poročilo se pošlje vsem poslancem in objavi na spletnih straneh Evropskega 

parlamenta. 


