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PRIOPĆENJE ZASTUPNICIMA
Predmet: Smjernice za postupanje sa zahtjevima skupina građana (radi provjere 

poštuju li europske političke stranke ili zaklade vrijednosti na kojima se 
temelji Unija)

članak 235. stavak 3. Poslovnika

Odbor za ustavna pitanja

– uzimajući u obzir članak 10. stavak 4. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

– uzimajući u obzir članak 224. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir članak 10. stavak 3. prvi podstavak Uredbe (EU, Euratom) 
br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i 
financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada1,

– uzimajući u obzir članak 235. stavak 3. sedmi podstavak Poslovnika,

dana 19. veljače 2020. utvrdio je i donio smjernice za postupanje s obrazloženim zahtjevima 
skupina građana koje pozivaju Parlament da od Tijela za europske političke stranke i 
europske političke zaklade zatraži da provjeri ispunjava li pojedina registrirana europska 
politička stranka ili europska politička zaklada uvjete utvrđene u članku 3. stavku 1. točki (c) i 
članku 3. stavku 2. točki (c) Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014, odnosno poštuje li 
vrijednosti na kojima se temelji Unija i koje su navedene u članku 2. UEU-a.

1 SL L 317, 4.11.2014., str. 1.
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Opća načela

Odbor se bavi samo obrazloženim zahtjevima čiju je dopuštenost potvrdio predsjednik u 
skladu s člankom 235. stavkom 3. Poslovnika. Odluka o dopuštenosti u isključivoj je 
nadležnosti predsjednika koji, među ostalim, prvo provjerava je li najmanje 50 fizičkih osoba 
čiji se identitet može utvrditi i koje trenutačno nisu zastupnici u Europskom parlamentu 
fizički potpisalo zahtjev, a zatim sadrži li zahtjev činjenične dokaze. 

Kako bi se obrazloženi zahtjev mogao uspješno obraditi, Tajništvo Odbora zatražit će od 
podnositelja zahtjeva da unutar skupine građana odrede osobu za kontakt.

Postupak

 Na razini Tajništva

Nakon što od predsjednika primi dopušteni zahtjev Tajništvo Odbora analizira zahtjev i u 
roku od dva tjedna priprema dosje za koordinatore.

Dosje se također prosljeđuje svim punopravnim članovima Odbora i njihovim zamjenicima. 

 Na razini koordinatora

Koordinatori Odboru daju preporuku da zatvori postupak ili da zahtjev skupine građana uputi 
Parlamentu. U tom kontekstu koordinatori posebno procjenjuju opravdavaju li bitni činjenični 
dokazi koje su građani priložili kako bi pokazali da predmetna europska politička stranka ili 
europska politička zaklada ne ispunjava uvjete utvrđene u članku 3. stavku 1. točki (c) i 
članku 3. stavku 2. točki (c) Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 podnošenje zahtjeva Tijelu.

 Na razini Odbora

Preporuka koordinatora pravodobno se uvrštava na dnevni red Odbora prije isteka 
četveromjesečnog roka, kako je utvrđeno u članku 235. stavku 3. trećem podstavku.

Odbor može raspravljati o zahtjevu skupine građana uzimajući u obzir preporuku 
koordinatora.

Odbor većinom glasova svojih članova koji predstavljaju najmanje tri kluba zastupnika 
odlučuje o tome hoće li zahtjev skupine građana uputiti predsjedniku radi njegova podnošenja 
Parlamentu. Ako se potrebna većina ne postigne, postupak će se smatrati zatvorenim.

Osoba za kontakt skupine građana u pisanom se obliku obavještava o odluci Odbora.

 Prosljeđivanje predsjedniku

Predsjedatelj pismom obavještava predsjednika o odluci Odbora.


