
 

 

 
 
 
 

Izvajanje člena 17 PDEU v Evropskem parlamentu 
 
1. Pravna podlaga 
S členom 17 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) je bila uvedena pravna obveznost EU, da s 
cerkvami, verskimi združenji ter svetovnonazorskimi in nekonfesionalnimi organizacijami vzdržuje 
odprt, pregleden in reden dialog. Člen se glasi: 

1. Unija spoštuje status, ki ga cerkve in verska združenja ali skupnosti uživajo v državah članicah 
po nacionalnem pravu, in ne posega vanj. 

2. Enako Unija spoštuje status svetovnonazorskih in nekonfesionalnih organizacij po 
nacionalnem pravu. 

3. Unija tem cerkvam in organizacijam priznava njihovo identiteto in poseben prispevek ter z 
njimi vzdržuje odprt, pregleden in reden dialog. 

 
Evropski parlament je določbe Pogodbe uveljavil tako, da je predsednik Parlamenta imenoval 
podpredsednika, pristojnega za dialog, sprejetih pa je bilo tudi več posebnih sklepov, s katerimi je bil 
določen okvir. 
 
2. Izvajanje člena 17 PDEU v Evropskem parlamentu vključuje: 

 imenovanje podpredsednika, pristojnega za dialog; 

 podpredsednik vsako leto predsedstvu Parlamenta predstavi poročilo; 

 posebni sekretariat, namenjen upravljanju dialoga na podlagi člena 17; 

 dodatno upravno podporo vseh ustreznih služb Parlamenta za izvajanje dialoga; 

 posebne strani na spletnem mestu Parlamenta, namenjene večji preglednosti in ozaveščanju; 

 gradivo za razmislek, ki ga pripravi služba Evropskega parlamenta za raziskave;  

 organizacijo rednih seminarjev in drugih dejavnosti, povezanih z dialogom, z zunanjimi 
partnerji; 

 povezovanje dialoga s parlamentarnim delom in politično razpravo, v katero so vključeni 
nosilci funkcij. 

 
3. Vrste dejavnosti na podlagi člena 17 PDEU v Evropskem parlamentu: 

 seminarji v zvezi z dialogom na podlagi člena 17, ki jih gosti Parlament; 

 druge dejavnosti v zvezi z dialogom, ki jih gosti Parlament; 

 seminarji o vprašanjih, povezanih s členom 17, ki jih gostijo drugi parlamentarni udeleženci; 

 dejavnosti, organizirane v sodelovanju z enim ali več partnerji v okviru dialoga iz člena 17; 

 sprejemanje delegacij partnerskih organizacij iz člena 17 v Parlamentu; 

 zastopanje Parlamenta na prireditvah, ki jih organizirajo partnerske organizacije iz člena 17 
PDEU; 

 sodelovanje z drugimi institucijami EU pri izvajanju člena 17 PDEU. 
 
Parlament običajno vsako leto organizira dva do tri seminarje o dialogu iz člena 17, ki so javni in se 
predvajajo v spletu. Vsi registrirani partnerji za dialog, tako verski kot nekonfesionalni, so vabljeni na 
vse seminarje in druge dejavnosti na podlagi člena 17. Teme za dialog so lahko z vseh področij 
delovanja EU. Parlament se o izbiri tem in obliki seminarjev posvetuje s partnerji za dialog iz člena 17. 
 
Parlament v obdobjih med seminarji s partnerji iz člena 17 vzdržuje reden dialog na različnih ravneh, 
tudi na upravni ravni prek posebnega sekretariata. 


