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Predlog sklepa o številčni sestavi stalnih odborov  

Sklep Evropskega parlamenta z dne 14. decembra 2011 o številčni sestavi stalnih odborov 

(2011/2838(RSO)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga konference predsednikov, 

– ob upoštevanju sklepa z dne 15. julija 2009 o sestavi stalnih odborov1, 

– ob upoštevanju člena 183 Poslovnika, 

A. ker je treba zagotoviti nadaljnji potek dela Parlamenta, 

B. ker imajo novi poslanci po začetku veljavnosti protokola o spremembi Protokola št. 36 o 

prehodni ureditvi pravico polnopravnega članstva v Evropskem parlamentu in v njegovih 

organih, 

1. Sklene spremeniti številčno sestavo stalnih odborov, kot sledi: 

Odbor za zunanje zadeve: 76 članov 

Odbor za razvoj: 30 članov 

Odbor za mednarodno trgovino: 29 članov 

Odbor za proračun: 44 članov 

Odbor za proračunski nadzor: 30 članov 

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve: 48 članov 

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve: 51 članov  

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane: 68 članov 

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko: 60 članov 

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov: 41 članov 

Odbor za promet in turizem: 46 članov 

Odbor za regionalni razvoj: 50 članov 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja: 44 članov 

Odbor za ribištvo: 24 članov 

                                                 
1  UL C 224 E, 19.8.2010, str. 34. 



Odbor za kulturo in izobraževanje: 32 članov 

Odbor za pravne zadeve: 25 članov 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve: 60 članov 

Odbor za ustavne zadeve: 25 članov 

Odbor za pravice žensk in enakost spolov: 35 članov 

Odbor za peticije: 35 članov 

in spremeniti številčno sestavo parlamentarnih pododborov, kot sledi: 

Pododbor za človekove pravice: 31 članov 

Pododbor za varnost in obrambo: 31 članov 

2. ob upoštevanju sklepa konference predsednikov z dne 9. julija 2009 o sestavi predsedstev 

odborov sklene, da imajo lahko predsedstva odborov največ štiri podpredsednike; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep predloži v vednost Svetu in Komisiji. 

 


