
SKLEP PREDSEDNIKA EVROPSKEGA PARLAMENTA

z dne 19. novembra 2021

o izrednih ukrepih, ki Evropskemu parlamentu omogočajo opravljanje nalog in

izvajanje pristojnosti na podlagi Pogodb

PREDSEDNIK EVROPSKEGA PARLAMENTA JE

ob upoštevanju členov 237a, 237c in 237d Poslovnika Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju odobritve, ki jo je konferenca predsednikov sprejela dne 19. novembra 2021,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Po zadnjih podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni je
splošno epidemiološko stanje v Uniji zaznamovala visoka stopnja sporočenih primerov
covida-19, ki hitro narašča. V naslednjih tednih se pričakuje nadaljnje povečanje te
stopnje, števila smrtnih žrtev in primerov hospitalizacije.

(2) Več držav članic je nedavno sprejelo strožje ukrepe, da bi omejile vse večje širjenje
covida-19. Ti ukrepi vključujejo ponovno uvedbo omejitev dostopa oseb do nekaterih
objektov, odprtih za širšo javnost, omejitev vstopa zaposlenih na njihovo delovno
mesto in omejitev prostega gibanja. Te omejitve se pogosto ne uporabljajo, kadar oseba
lahko predloži digitalno COVID potrdilo EU ali drugo dokazilo o cepljenju, preboleli
bolezni ali negativnem testu PCR.

(3) Parlament je pred kratkim okrepil ukrepe za zmanjšanje tveganja in varnostne ukrepe,
da bi zaščitil zdravje poslancev, uslužbencev in drugih, ki delajo v Evropskem
parlamentu, obenem pa ohraniti svoje operativne zmogljivosti, zlasti za zakonodajne in
proračunskih dejavnosti. V skladu s sklepom predsedstva Evropskega parlamenta z dne
27. oktobra 2021 o izrednih zdravstvenih in varnostnih predpisih o dostopu do stavb
Evropskega parlamenta je dostop do stavb Parlamenta v treh krajih dela dovoljen le ob
predložitvi veljavnega digitalnega COVID potrdila EU. Poleg tega so bili s sklepom
predsednika z dne 27. oktobra 2021 varnostni ukrepi za omejitev širjenja COVID-19
podaljšani in prilagojeni. Oba sklepa sta začela veljati 3. novembra 2021.



(4) Grožnje in izzivi v zvezi s koronavirusom in zelo zaskrbljujočo ali celo izjemno
zaskrbljujočo splošno epidemiološko situacijo, kjer naj bi stopnje sporočenih primerov
in drugi kazalniki še naprej rasli, še vedno ustvarjajo izjemne in nepredvidljive razmere,
na katere Parlament ne more vplivati.

(5) Na podlagi zanesljivih dokazov, med drugim tudi Evropskega centra za preprečevanje
in obvladovanje bolezni, ki jih je potrdila zdravstvena služba Parlamenta, je iz
varnostnih razlogov nevarno, da se Parlament sestaja v skladu s svojimi običajnimi
postopki, ki so določeni v Poslovniku, in s sprejetim koledarjem.

(6) Zato je treba sprejeti ustrezne izredne ukrepe, da bo lahko Parlament še naprej opravljal
svoje naloge in izvajal svoje pristojnosti.

(7) Na podlagi zanesljivih dokazov, med drugim tudi Evropskega centra za preprečevanje
in obvladovanje bolezni, ni varno, da se Parlament sestaja v skladu s svojimi običajnimi
postopki, ki so določeni v Poslovniku, in s sprejetim koledarjem. Za delna zasedanja in
seje odborov, medparlamentarnih delegacij in drugih organov Parlamenta bi bilo treba
za čas trajanja tega sklepa uvesti udeležbo na daljavo, da bodo lahko poslanci nekatere
svoje parlamentarne pravice uveljavljali prek elektronskih sredstev.

(8) Nekaterih pravic in praks brez osebne navzočnosti poslancev ni mogoče ustrezno
uveljavljati in izvajati, zato jih je treba za čas trajanja tega sklepa prilagoditi.

(9) Postopek glasovanja na daljavo močno vpliva na dnevni red delnih zasedanj, saj
dodatno omejuje zaporedje, v skladu s katerim se o točkah razpravlja in glasuje, zaradi
česar je manj časa za razprave. Zato je primerno, da se razprave o glavnih interpelacijah,
tematske razprave in enominutni govori ne uvrstijo na dnevni red plenarnega zasedanja,
da se omogočijo skupne razprave o točkah, ki niso niti podobne niti dejansko povezane,
da se razpravlja med glasovanjem in da se ustne obrazložitve glasovanja nadomestijo s
pisnimi.

(10) Ker na začetku delnega zasedanja na daljavo ni mogoče pravočasno oddati glasov za in
proti zahtevam za spremembo končnega osnutka dnevnega reda, se lahko te spremembe
predlagajo le, če jih politične skupine soglasno podprejo.

(11) Nekateri postopki na plenarnem zasedanju z udeležbo na daljavo zahtevajo več časa, da
se ustrezno organizirajo in sporočijo vsem poslancem. Zato je treba določiti rok za
zahteve za dajanje izjav v okviru postopka na plenarnem zasedanju brez predlogov
sprememb ali razprave, za zahteve za uporabo nujnega postopka, za zahteve za
ugotavljanje sklepčnosti, za zahteve za tajno glasovanje, za postavitev vprašanja o
pravilnosti postopka in za postopkovne predloge.



(12) Predsednik pri udeležbi na daljavo ne more kadar koli dati besede poslancu ali videti
vseh poslancev hkrati. Zato ni mogoče uporabiti postopka prijave k besedi ali modrega
kartončka, s katerima se odobri čas za govor, ki ni bil dodeljen vnaprej, niti na običajni
način upoštevati srednjih in visokih pragov ali odobriti ustnih predlogov sprememb in
ustnih sprememb.

(13) Ker poslanci pri udeležbi na daljavo ne glasujejo istočasno, ampak vsak poslanec v
vnaprej določenem času izpolni glasovnico z več glasovanji, je treba vrstni red
glasovanja iz členov 182 in 183 razumeti kot način za določitev izidov glasovanja.

(14) Glasovanje na plenarnem zasedanju bi moralo potekati poimensko, razen v primeru
tajnega glasovanja, da lahko vsak poslanec preveri, ali je bilo njegovo glasovanje na
daljavo pravilno upoštevano.

(15) Ker ureditev za udeležbo na daljavo močno vpliva na časovnico delnih zasedanj, zlasti
kar zadeva napoved glasovanja, je treba prilagoditi roke za objavo in sprejetje
zapisnikov.

(16) Izredni ukrepi, predvideni v tem sklepu, so nujno potrebni in manj omejevalni ukrepi
niso na voljo ali enako primerni, da bi lahko Parlament še naprej opravljal naloge in
izvajal pristojnosti v skladu s Pogodbama, hkrati pa zagotavljal varnost.

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Poglavje I – Delna zasedanja in seje Parlamenta

Člen 1

1. Delna zasedanja potekajo v skladu z ureditvijo za udeležbo na daljavo, določeno v
členu 237c.

2. Poslanci uveljavljajo svojo glasovalno pravico v skladu z določbami iz poglavja 1
sklepa predsedstva z dne 8. februarja 2021 o pravilih glasovanja v okviru ureditve za
udeležbo na daljavo.



3. Pravice in prakse, ki jih brez osebne navzočnosti poslancev ni mogoče ustrezno
uveljavljati in izvajati, je treba prilagoditi, kot je določeno v prilogi.

Člen 2

1. Poslanci uveljavljajo svojo pravico, da na plenarnem zasedanju govorijo iz polkrožne
dvorane ali iz namenskih sejnih sob v pisarnah Parlamenta za stike v državah članicah.
V kraju delnega zasedanja je lahko na voljo ločena soba. V polkrožni dvorani lahko
govorijo tudi z govorniškega odra.

2. Predsednik zagotovi, da se v sejni dvorani upošteva fizična razdalja 1,5 metra med
udeleženci in da je osebno navzočih le toliko poslancev, da se lahko spoštujejo zahteve
glede fizične oddaljenosti.

Poglavje II – Odbori in medparlamentarne delegacije

Člen 3

1. Odbori in medparlamentarne delegacije organizirajo seje, vključno s predstavitvami in
delavnicami, v okviru ureditve za udeležbo na daljavo iz člena 237c.

2. Poslanci v odborih in medparlamentarnih delegacijah uveljavljajo svojo glasovalno
pravico v skladu z določbami iz poglavja 2 sklepa predsedstva z dne 8. februarja 2021
o pravilih glasovanja v okviru ureditve za udeležbo na daljavo.

3. Pravice in prakse, ki jih brez osebne navzočnosti poslancev ni mogoče ustrezno
uveljavljati in izvajati, je treba prilagoditi, kot je določeno v smernicah o postopku
glasovanja na daljavo v odborih, ki jih je sprejela konferenca predsednikov odborov.

4. Predsedujoči zagotovi, da se v sejni sobi upošteva fizična razdalja 1,5 metra med
udeleženci in da je osebno navzočih le toliko poslancev, da se lahko spoštujejo zahteve
glede fizične oddaljenosti.

Poglavje III – Drugi organi

Člen 4

1. Seje drugih organov se lahko organizirajo v skladu z ureditvijo za udeležbo na daljavo,
določeno v členu 237c.



2. Predsedujoči zagotovi, da se v sejni sobi upošteva fizična razdalja 1,5 metra med
udeleženci in da je osebno navzočih le toliko poslancev, da se lahko spoštujejo zahteve
glede fizične oddaljenosti.

Poglavje IV – Končne določbe

Člen 5

Ta sklep ne posega v morebitne druge preventivne in varnostne ukrepe za omejevanje tveganja,
ki so jih sprejeli predsednik, predsedstvo ali kak drug pristojni organ Evropskega parlamenta.

Člen 6

1. Ta sklep začne veljati 22. novembra 2021 z objavo na spletnem mestu Parlamenta.

2. Sklep preneha veljati 24. decembra 2021, razen če se do takrat podaljša, spremeni ali
prekliče.

Bruselj, 19. november 2021

David Maria Sassoli



Priloga – Delno zasedanje in seje

Pravice in prakse, ki jih brez osebne navzočnosti poslancev ni mogoče ustrezno uveljavljati in
izvajati, je treba prilagoditi, kot sledi:

1. Večje interpelacije – člen 139(4) in (5)

Če konferenca predsednikov ne odloči drugače, se na dnevni red plenarnega zasedanja
ne uvrsti nobena večja interpelacija v skladu s členom 139.

2. Dnevni red plenarnega zasedanja – člen 158(1)
Sprememba končnega osnutka dnevnega reda se lahko predlaga le, če jo politične
skupine soglasno podprejo.

3. Postopek na plenarnem zasedanju brez predlogov sprememb ali razprave – člen 159(4)

Poročevalec ali predsedujoči lahko vsaj eno uro pred začetkom glasovanja pisno obvesti
predsednika o zahtevi za izjavo iz člena 159(4). Predsednik določi, kdaj se poda izjava.

4. Kratka predstavitev – člen 160

Postopek, po katerem lahko predsednik med kratko predstavitvijo da besedo poslancem,
ki se prijavijo k besedi, se ne uporablja.

5. Tematska razprava – člen 162

Če konferenca predsednikov ne odloči drugače, se na dnevni red ne uvrsti nobena
tematska razprava v skladu s členom 162.

6. Nujni postopek – člen 163(2)

Zahteva za nujni postopek se razglasi najpozneje na začetku seje, ki je predvidena po
tem, ko je predsednik prejel zahtevo. O zahtevi se glasuje na dan razglasitve ali na prvem
glasovanju po seji, na kateri je bila razglašena.

7. Skupna razprava – člen 164

Skupna razprava lahko poteka tudi o točkah, ki niso podobne ali dejansko povezane.

8. Tolmačenje – člen 167(2)

Tolmačenje se zagotovi v največjem možnem obsegu (člen 237c(2), peta alinea).



9. Nedodeljeni čas za govor – člen 171(6)

Postopek, po katerem lahko predsednik v času za razpravo, ki ni posebej dodeljen
vnaprej, poslancem da besedo, se ne uporablja.

10. Modri kartonček – člen 171(8)

Postopek, po katerem lahko predsednik da besedo poslancem, ki z dvigom modrega
kartončka pokažejo, da želijo postaviti vprašanje, se ne uporablja.

11. Enominutni govori – člen 172

Če konferenca predsednikov ne odloči drugače, niso predvideni enominutni govori
poslancev, ki želijo Parlament opozoriti na zadevo političnega pomena.

12. Sklepčnost – člen 178

O zahtevi za ugotavljanje sklepčnosti je treba predsednika pisno obvestiti vsaj eno uro
pred začetkom glasovanja. Sklepčnost se preveri z alternativnim elektronskim sistemom
glasovanja.

13. Pragi – člen 179(4), prva alinea

Kadar med zasedanjem pride do sklicevanja na člen, ki določa srednji ali visoki prag, se
podpora politične skupine šteje kot podpora vseh poslancev, ki so člani podporne
skupine.

14. Ustni predlogi sprememb in ustni popravki – člen 180(6)

O ustnih predlogih sprememb in ustnih popravkih se ne sme glasovati.

15. Vrstni red glasovanja – člena 182 in 183

Določbe členov 182 in 183, ki določajo vrstni red glasovanja, se ne razumejo, kot da se
nanašajo na kronološki vrstni red glasovanja, temveč na metodo, s katero se določi izid
glasovanja.

16. Razprave med glasovanjem – člen 182(4) in drugi pododstavek člena 187(2)
Razprave lahko potekajo med začetkom in koncem glasovanja na daljavo.

17. Poimensko glasovanje – člen 190



Glasuje se poimensko, tudi če ni bila podana zahteva za poimensko glasovanje. Izjema
je le tajno glasovanje.

18. Tajno glasovanje – člen 191(2)

O zahtevi za tajno glasovanje je treba predsednika pisno obvestiti vsaj 24 ur pred
začetkom zadevnega glasovanja.

19. Obrazložitev glasovanja – člen 194

Ustna obrazložitev glasovanja se ne poda. Pisna obrazložitev glasovanja ne sme presegati
400 besed.

20. Vprašanja pravilnosti postopka – člen 195

Vprašanja v zvezi s pravilnostjo postopka je treba na predsednika nasloviti vsaj eno uro
pred začetkom seje ali pred začetkom obravnave zadevne točke dnevnega reda.

21. Postopkovni predlogi – členi 197 do 201

Postopkovni predlogi v skladu s členi 197, 198, 199, 200 ali 201 so dopustni le, če so bili
pisno naslovljeni na predsednika vsaj 24 ur vnaprej. Predsednik nemudoma obvesti
poslance o postopkovnem predlogu z objavo na spletnem mestu Parlamenta ali na
najboljši drugi način. O predlogu se glasuje med ustreznim časom za glasovanje.

22. Zapisnik – člen 202

Zapisniki vseh sej so na voljo najpozneje eno uro pred začetkom prve seje naslednjega
delnega zasedanja. Parlamentu se predložijo v odobritev na začetku prve seje, ki sledi
trenutku, ko so bili dani na voljo.


