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OBVESTILO POSLANCEM
Zadeva: Smernice za obravnavo zahtev skupin državljanov (za preverjanje skladnosti 

evropskih političnih strank ali fundacij z vrednotami, na katerih temelji 
Unija)

Člen 235(3) Poslovnika

Odbor za ustavne zadeve je

– ob upoštevanju člena 10(4) Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

– ob upoštevanju člena 224 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju prvega pododstavka člena 10(3) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju 
evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij1,

– ob upoštevanju sedmega pododstavka člena 235(3) Poslovnika,

dne 19. februarja 2020 določil in odobril smernice za obravnavo obrazloženih zahtev skupin 
državljanov, ki Parlament pozivajo, naj od Organa za evropske politične stranke in evropske 
politične fundacije zahteva preverjanje, ali registrirana evropska politična stranka ali evropska 
politična fundacija izpolnjuje pogoje iz točke (c) člena 3(1) oziroma točke (c) člena 3(2) 
Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014, in sicer spoštovanje vrednot, na katerih temelji Unija, 
kakor so izražene v členu 2 PEU.

1 UL L 317, 4.11.2014, str. 1.
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Splošna načela

Odbor obravnava le obrazložene zahteve, katerih dopustnost preveri predsednik Parlamenta 
na podlagi člena 235(3). Odločitev o dopustnosti je v izključni pristojnosti predsednika, ki 
med drugim preveri, ali je, prvič, zahtevo fizično podpisalo najmanj 50 določljivih fizičnih 
oseb, ki trenutno niso poslanci Evropskega parlamenta, in, drugič, ali so zahtevi priloženi 
dejanski dokazi. 

Sekretariat odbora za uspešno obravnavo obrazložene zahteve prosilce pozove, naj iz skupine 
državljanov imenujejo kontaktno osebo.

Postopek

 Na ravni sekretariata

Ko sekretariat odbora od predsednika Parlamenta prejme dopustno zahtevo, v dveh tednih 
zahtevo preuči in pripravi dosje za obravnavo s strani koordinatorjev.

Ta dosje se posreduje tudi vsem polnopravnim članom in namestnikom odbora. 

 Na ravni koordinatorjev

Koordinatorji pripravijo odboru priporočilo, ali naj se postopek zaključi ali pa naj se zahteva 
skupine državljanov posreduje Parlamentu. Pri tem bi morali koordinatorji zlasti oceniti, ali 
bistveni dejanski dokazi, ki so jih predložili državljani, da bi dokazali, da zadevna evropska 
politična stranka ali evropska politična fundacija ne izpolnjuje pogojev iz točke (c) člena 3(1) 
oziroma točke (c) člena 3(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014, upravičujejo predložitev 
zahteve organu.

 Na ravni odbora

Priporočilo koordinatorjev se uvrsti na dnevni red odbora pravočasno pred iztekom 
štirimesečnega roka iz tretjega pododstavka člena 235(3) Poslovnika.

Odbor lahko razpravlja o zahtevi skupine državljanov in pri tem upošteva priporočilo 
koordinatorjev.

Odbor z večino svojih članov, ki predstavljajo najmanj tri politične skupine, odloči, ali 
zahtevo skupine državljanov posreduje predsedniku za predložitev Parlamentu. Če potrebna 
večina ni dosežena, se šteje, da je postopek zaključen.

O odločitvi odbora se pisno obvesti kontaktna oseba skupine državljanov.

 Posredovanje predsedniku Parlamenta

Predsednik odbora pisno obvesti predsednika Parlamenta o odločitvi odbora.


