
ODLUKA PREDSJEDNIKA EUROPSKOG PARLAMENTA

оd 13. siječnja 2022.

o izvanrednim mjerama koje Europskom parlamentu omogućuju izvršavanje njegovih

dužnosti i ovlasti dodijeljenih Ugovorima

PREDSJEDNIK EUROPSKOG PARLAMENTA,

uzimajući u obzir članke 237.a, 237.c i 237.d Poslovnika Europskog parlamenta,

uzimajući u obzir odobrenje Konferencije predsjednika od 13. siječnja 2022. doneseno pisanim
postupkom,

budući da:

(1) Nakon Odluke predsjednika od 15. prosinca 2021. o izvanrednim mjerama koje
Europskom parlamentu omogućuju izvršavanje njegovih dužnosti i ovlasti („Odluka
predsjednika od 15. prosinca 2021.”), dnevne sjednice na plenarnoj sjednici koja
počinje 17. siječnja 2022. trebale su se održati uz fizičku prisutnost u vijećnici i, prema
potrebi, istodobno u prostorijama S1.4 i N1.4 zgrade WEISS.

(2) Od stupanja na snagu Odluke predsjednika od 15. prosinca 2021. epidemiološka
situacija u Uniji dodatno se pogoršala te je, prema najnovijim podacima Europskog
centra za sprečavanje i kontrolu bolesti, vrlo zabrinjavajuća. Zabrinjavajuća varijanta
omikron postala je dominantna u većini država članica te se očekuje znatno povećanje
ukupnih stopa prijavljenih slučajeva zbog njezine veće zaraznosti. Stoga se tijekom
sljedećih tjedana predviđaju veće stope broja zaraženih, hospitalizacija, prijema na
jedinice intenzivne njege i smrtnih slučajeva.

(3) Kao odgovor na novi porast broja slučajeva mnoge države članice razmatraju dodatne
mjere za povećanje svojih stopa procijepljenosti u cilju jačanja zaštite od bolesti
COVID-19 te nude dodatnu, tzv. booster dozu cjepiva kako bi se poboljšala postojeća
zaštita od bolesti COVID-19. Nadalje, države članice i dalje jačaju svoje mjere za
ograničavanje pojačanog širenja bolesti COVID-19 te istodobno razmatraju mogućnost
da se za cijepljene osobe pod određenim uvjetima skrati trajanje karantene ili izolacije.

(4) Na temelju pouzdanih dokaza, među ostalim onih koji dolaze od Europskog centra za
sprečavanje i kontrolu bolesti, a koje je potvrdio Odjel Parlamenta za zdravstvenu



pripravnost i upravljanje krizama, iz sigurnosnih razloga rizično je za Parlament da
zasjeda u skladu sa svojim uobičajenim postupcima utvrđenima u Poslovniku i
usvojenim kalendarom. S obzirom na navedeno, dodatne prijetnje i izazovi povezani s
koronavirusom i zabrinjavajućom varijantom omikron predstavljaju iznimne te, s
obzirom na vrlo zabrinjavajuću opću epidemiološku situaciju u kojoj se predviđa da će
stope prijavljenih slučajeva i drugi pokazatelji dodatno porasti, nepredvidive okolnosti
koje su izvan kontrole Parlamenta.

(5) S obzirom na navedeno te na temelju preporuke Odjela Parlamenta za zdravstvenu
pripravnost i upravljanje krizama, neke bi izvanredne mjere utvrđene u odluci
predsjednika od 15. prosinca 2021. trebale ostati na snazi, dok bi druge, koje se odnose
na plenarne i dnevne sjednice Parlamenta, trebalo izmijeniti.

(6) U skladu s preporukom Odjela Parlamenta za zdravstvenu pripravnost i upravljanje
krizama, tijekom plenarnih sjednica te sjednica odbora, međuparlamentarnih
izaslanstava i drugih tijela trebalo bi i dalje biti obvezno da se osigura fizički razmak
od 1,5 metara kako bi se smanjili zdravstveni rizici za osobe prisutne na tim sjednicama.

(7) Nadalje, na temelju preporuke Odjela Parlamenta za zdravstvenu pripravnost i
upravljanje krizama, plenarna sjednica koja počinje 17. siječnja 2022. ne bi se trebala
održati u zasebnim dvoranama za sastanke, kako je utvrđeno u Odluci predsjednika od
15. prosinca 2021. Umjesto toga, režim sudjelovanja na daljinu koji je tom odlukom
postao primjenjiv na sjednice odbora, međuparlamentarnih izaslanstava i drugih tijela
trebao bi se primjenjivati i na plenarnu sjednicu koja počinje 17. siječnja 2022.

(8) Neka prava i prakse ne mogu se ostvariti na odgovarajući način bez fizičke prisutnosti
zastupnika te bi ih stoga trebalo prilagoditi tijekom trajanja ove Odluke.

(9) Postupak glasovanja na daljinu znatno utječe na dnevni red sjednica jer nameće dodatna
ograničenja u pogledu redoslijeda prema kojem se raspravlja i glasuje o točkama
dnevnog reda, što ostavlja manje vremena za rasprave. Stoga je primjereno da se u
ovom trenutku na dnevni red plenarne sjednice ne stavljaju rasprave o duljim
zastupničkim pitanjima, tematske rasprave i jednominutni govori, da se omoguće
zajedničke rasprave o točkama koje nisu ni slične ni činjenično povezane, da se nastavi
s raspravama tijekom glasovanja i da se usmeno obrazloženje glasovanja zamijeni
pisanim obrazloženjem.

(10) S obzirom na to da se u režimu sudjelovanja na daljinu ne može pravovremeno glasovati
za i protiv zahtjeva za izmjene konačnog prijedloga dnevnog reda na početku sjednice,
takve se izmjene mogu predložiti samo ako ih klubovi zastupnika podupru
konsenzusom.

(11) Za neke je postupke na plenarnoj sjednici u režimu sudjelovanja na daljinu potrebno
više vremena kako bi ih se pravilno organiziralo i o njima obavijestilo sve zastupnike.
Stoga je potrebno odrediti rok za podnošenje zahtjeva za davanje izjava u postupku na
plenarnoj sjednici bez amandmana ili rasprave, za zahtjeve za podnošenje zahtjeva u



hitnom postupku, za zahtjeve za utvrđivanje kvoruma, za zahtjeve za tajno glasovanje,
za obavješćivanje o točkama dnevnog reda i za postupovne prijedloge.

(12) Zbog sudjelovanja na daljinu predsjednik ne može u bilo kojem trenutku prepustiti riječ
zastupniku niti može vidjeti sve zastupnike u isto vrijeme. Stoga ne bi bilo moguće
primijeniti postupak u kojem predsjednik daje riječ zastupniku kojeg zamijeti da se
javio ili zastupniku koji podigne plavu karticu, izračunati srednje i visoke pragove na
uobičajen način ili dopustiti usmene amandmane i usmene izmjene.

(13) S obzirom na to da zastupnici u režimu sudjelovanja na daljinu ne glasuju jedan po
jedan u istom trenutku, nego da svaki zastupnik ispunjava glasački listić na kojem se
nalazi više glasova u unaprijed određenom vremenskom razdoblju, redoslijed
glasovanja utvrđen člancima 182. i 183. treba shvatiti kao način određivanja rezultata
glasovanja.

(14) Glasovanje na plenarnoj sjednici bi osim u slučaju tajnog glasovanja trebalo biti
poimenično kako bi se svakom zastupniku omogućilo da provjeri je li njegov glas koji
je dao na daljinu uzet u obzir na ispravan način.

(15) S obzirom na to da režim sudjelovanja na daljinu znatno utječe na vremenski tijek
sjednica, posebno u pogledu objave glasovanja, trebalo bi prilagoditi rokove za
objavljivanje i odobrenje zapisnika.

(16) Službena putovanja odbora i međuparlamentarnih izaslanstava, misije za promatranje
izbora, aktivnosti demokratske potpore i međuparlamentarne sjednice trebala bi se moći
odobriti na temelju pojedinačne procjene rizika i u skladu s primjenjivim nacionalnim
i međunarodnim pravilima te pravilima Unije. Nadalje, te bi aktivnosti trebalo moći
organizirati na daljinu.

(17) Članak 237.a primjenjuje se kao krajnja mjera. Izvanredne mjere predviđene ovom
Odlukom strogo su potrebne i nema manje restriktivnih niti jednako prikladnih mjera
kojima bi se Parlamentu omogućilo da nastavi izvršavati svoje dužnosti i ovlasti na
temelju Ugovora, a da se pritom zajamči sigurnost.

DONIO JE OVU ODLUKU:

Poglavlje I. – Plenarne i dnevne sjednice Parlamenta

Članak 1.

1. Plenarna sjednica koja počinje 17. siječnja 2022. održava se u skladu s režimom
sudjelovanja na daljinu utvrđenim člankom 237.c.



2. Zastupnici izvršavaju svoje pravo glasa u skladu s odredbama utvrđenima u poglavlju
1. Odluke Predsjedništva od 8. veljače 2021. o pravilima glasovanja u okviru režima
sudjelovanja na daljinu.

3. Prava i prakse koji se ne mogu ostvariti na odgovarajući način bez fizičke prisutnosti
zastupnika prilagođavaju se, kako je utvrđeno u Prilogu.

Članak 2.

1. Zastupnici ostvaruju svoje pravo uzimanja riječi na plenarnoj sjednici iz vijećnice ili iz
namjenskih dvorana za sastanke u uredima za vezu Parlamenta u državama članicama.
Na mjestu održavanja parlamentarne sjednice može se staviti na raspolaganje posebna
prostorija. U vijećnici zastupnici mogu govoriti i s govornice.

2. U vijećnici predsjednik osigurava da se poštuje držanje fizičkog razmaka od 1,5 metra
između sudionika i da je broj fizički prisutnih zastupnika toliki da se mogu poštovati
zahtjevi u pogledu fizičkog razmaka.

Poglavlje II. Odbori i međuparlamentarna izaslanstva

Članak 3.

1. Odbori i međuparlamentarna izaslanstva organiziraju svoje sjednice, uključujući
saslušanja i radionice, u skladu s režimom sudjelovanja na daljinu utvrđenim člankom
237.c.

2. U odborima i međuparlamentarnim izaslanstvima zastupnici svoje pravo glasa
izvršavaju u skladu s odredbama utvrđenima u poglavlju 2. Odluke Predsjedništva od
8. veljače 2021. o pravilniku o glasovanju u okviru režima sudjelovanja na daljinu.

3. Prava i prakse koji se ne mogu ostvariti na odgovarajući način bez fizičke prisutnosti
zastupnika prilagođavaju se kako je utvrđeno u smjernicama o postupku glasovanja na
daljinu u odborima koje je usvojila Konferencija predsjednika odbora.

4. U prostorijama za sastanke predsjedatelj osigurava poštovanje fizičkog razmaka od 1,5
metara između sudionika.

Članak 4.

Ne dovodeći u pitanje opća pravila o postupku odobrenja, službena putovanja odbora i
međuparlamentarnih izaslanstava, misije za promatranje izbora, aktivnosti demokratske
potpore i međuparlamentarne sjednice mogu se odobriti na temelju pojedinačne procjene rizika
i u skladu s primjenjivim nacionalnim i međunarodnim pravilima te pravilima Unije.



Poglavlje III. Ostala tijela

Članak 5.

1. Sastanci ostalih tijela mogu se organizirati u skladu s režimom sudjelovanja na daljinu
utvrđenim člankom 237.c.

2. U prostorijama za sastanke predsjedatelj osigurava poštovanje fizičkog razmaka od 1,5
metara između sudionika.

Poglavlje IV. Završne odredbe

Članak 6.

Ovom Odlukom ne dovode se u pitanje nikakve dodatne preventivne i sigurnosne mjere za
ublažavanje rizika koje su donijeli predsjednik, Predsjedništvo Europskog parlamenta i druga
nadležna tijela Parlamenta.

Članak 7.

1. Ova Odluka stupa na snagu 17. siječnja 2022. objavljivanjem na mrežnim stranicama
Parlamenta.

2. Odluka od 15. prosinca 2021. o izvanrednim mjerama koje Europskom parlamentu
omogućuju izvršavanje njegovih dužnosti i ovlasti dodijeljenih Ugovorima stavlja se
izvan snage.

3. Ova Odluka prestaje važiti 23. siječnja 2022. osim u slučaju da se produlji, izmijeni ili
stavi izvan snage prije tog dana.

Bruxelles, 13. siječnja 2022.

Roberta Metsola
Vršiteljica dužnosti predsjednika



Prilog – Plenarne i dnevne sjednice

Prava i prakse koji se ne mogu ostvariti na odgovarajući način bez fizičke prisutnosti
zastupnika prilagođavaju se, kako slijedi:

1. Dulja zastupnička pitanja – članak 139. stavci 4. i 5. Poslovnika
Ako Konferencija predsjednika ne odluči drukčije, na dnevni red plenarne sjednice ne
uvrštavaju se dulja zastupnička pitanja predviđena člankom 139.

2. Dnevni red – članak 158. stavak 1. Poslovnika
Izmjena konačnog prijedloga dnevnog reda može se predložiti samo ako je klubovi
zastupnika podrže konsenzusom.

3. Postupak na plenarnoj sjednici bez amandmana ili rasprave – članak 159. stavak 4.
Poslovnika

Izvjestitelj ili predsjedatelj mogu pisanim putem obavijestiti predsjednika najmanje sat
vremena prije početka glasovanja o zahtjevu za davanje izjave iz članka 159. stavka 4.
Predsjednik određuje vrijeme davanja takve izjave.

4. Kratko predstavljanje – članak 160. Poslovnika
Ne primjenjuje se postupak prema kojem u okviru kratkog predstavljanja predsjednik
može dati riječ zastupnicima koje zamijeti da su se javili.

5. Tematska rasprava – članak 162. Poslovnika
Ako Konferencija predsjednika ne odluči drukčije, ne održavaju se tematske rasprave
predviđene člankom 162.

6. Hitni postupak – članak 163. stavak 2. Poslovnika
Zahtjev za hitni postupak objavljuje se najkasnije na početku dnevne sjednice nakon što
ga je predsjednik zaprimio. O zahtjevu se glasuje na dan objave ili na prvoj sjednici
glasovanja na dnevnoj sjednici koja slijedi nakon dana objave.

7. Zajednička rasprava – članak 164. Poslovnika
O točkama dnevnog reda može se raspravljati zajedno čak i ako nisu ni slične ni
činjenično srodne.



8. Usmeno prevođenje – članak 167. stavak 2. Poslovnika
Usmeno prevođenje osigurava se u najvećoj mogućoj mjeri (članak 237.c stavak 2. peta
alineja).

9. Vrijeme za raspravu koje se ne raspodjeljuje – članak 171. stavak 6. Poslovnika
Ne primjenjuje se postupak prema kojem predsjednik može pozvati zastupnike da uzmu
riječ u vremenu za raspravu koje se ne raspodjeljuje posebno unaprijed.

10. Podizanje plave kartice – članak 171. stavak 8. Poslovnika
Ne primjenjuje se postupak prema kojem predsjednik može dati riječ zastupnicima koji
podizanjem plave kartice pokažu da žele postaviti pitanje.

11. Jednominutni govori – članak 172. Poslovnika

Ako Konferencija predsjednika ne odluči drukčije, ne održavaju se jednominutni govori
kojima se želi upozoriti Parlament na pitanje od političke važnosti.

12. Kvorum – članak 178. Poslovnika
Predsjednika se o zahtjevu za utvrđivanje kvoruma mora obavijestiti pisanim putem
najmanje sat vremena prije početka glasovanja. Kvorum se provjerava alternativnim
sustavom elektroničkog glasovanja.

13. Pragovi – članak 179. stavak 4. prva alineja
Ako tijekom dnevne sjednice dođe do pozivanja na članak kojim se predviđa srednji ili
visoki prag, potporom kluba zastupnika smatra se potpora svih zastupnika koji pripadaju
klubu zastupnika koji pruža potporu.

14. Usmeni amandmani i usmene izmjene – članak 180. stavak 6.
Usmeni amandmani i usmene izmjene ne mogu se staviti na glasovanje.

15. Postupak i redoslijed glasovanja – članci 182. i 183. Poslovnika
Odredbe članaka 182. i 183. kojima se utvrđuje redoslijed glasovanja ne tumače se kao
da se odnose na kronološki redoslijed glasovanja, već na metodu za određivanje rezultata
glasovanja.



16. Rasprave tijekom glasovanja – članak 182. stavak 4. i članak 187. stavak 2. drugi
podstavak

Rasprave se mogu održati između otvaranja i zatvaranja glasovanja na daljinu.

17. Poimenično glasovanje – članak 190. Poslovnika

Glasuje se poimenično, čak i ako nije podnesen zahtjev za poimenično glasovanje, uz
iznimku tajnog glasovanja.

18. Tajno glasovanje – članak 191. stavak 2. Poslovnika
O zahtjevu za tajno glasovanje predsjednika se mora obavijestiti pisanim putem najmanje
24 sata prije početka dotičnog glasovanja.

19. Obrazloženja glasovanja – članak 194. Poslovnika
Ne daju se usmena obrazloženja glasovanja. Pisana obrazloženja glasovanja ograničena
su na 400 riječi.

20. Pitanja o pridržavanju Poslovnika – članak 195. Poslovnika
O pitanjima o pridržavanju Poslovnika predsjednika se mora obavijestiti pisanim putem
najmanje sat vremena prije početka dnevne sjednice ili dotične točke dnevnog reda.

21. Postupovni prijedlozi – članci od 197. do 201. Poslovnika
Postupovni prijedlozi u skladu s člancima 197., 198., 199., 200. ili 201. Poslovnika
dopuštaju se samo ako je predsjednik o njima obaviješten pisanim putem najmanje 24
sata unaprijed. Predsjednik odmah obavještava zastupnike o prijedlogu objavom na
internetskoj stranici Parlamenta ili na drugi najbolji mogući način. O prijedlogu se
glasuje u odgovarajućem krugu glasovanja.

22. Zapisnik – članak 202. Poslovnika
Zapisnik sa svake dnevne sjednice dostupan je najkasnije sat vremena prije početka prve
dnevne sjednice sljedeće plenarne sjednice. Zapisnici se dostavljaju Parlamentu na
odobrenje na početku prve dnevne sjednice nakon trenutka kada su stavljeni na
raspolaganje.


