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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja načeloma soglaša s stališčem poročevalca pristojnega odbora.  Meni 
namreč, da se mora pravica Evropskega parlamenta do preverjanja veljavnosti mandata 
njegovih članov, kot predvideva člen 12 akta z dne 20. septembra 1976 (in nadaljnje 
spremembe), primerno odražati v poslovniku Evropskega parlamenta, da bi v vsakem trenutku 
zagotovili delovanje Parlamenta v njegovi zakoniti sestavi.

Poročevalec odobrava mehanizme, ki jih je pristojni poročevalec predlagal za reševanje težav 
praktičnega značaja (predvsem glede odnosov z nacionalnimi organi), ki se pojavile v zvezi z 
obstoječimi pravili.

Predlagajo se nekatere spremembe člena 3 poslovnika, ki bi jih bilo treba upoštevati, da se 
zagotovijo nova dovolj prilagodljiva in izčrpna pravila o preverjanju veljavnosti mandata.  

Medtem ko je namen predloga spremembe 1 opozoriti organe držav članic, da je potrebno 
pravočasno sporočiti imena izvoljenih poslancev, predlog spremembe 2 zadeva vsebino in 
učinke izjave, ki se trenutno zahteva v skladu z drugim pododstavkom člena 3(2).

Glede drugega predloga spremembe je treba najprej pojasniti, da neskladnost obstaja le v 
primerih, predvidenih v odstavkih 1 in 2 člena 7 akta iz leta 1976 in ne tudi v primerih, 
predvidenih v nacionalni zakonodaji (glej odstavek 3 navedenega člena 7).  

Poleg tega, če na eni strani poslanec ne more opravljati svojega mandata, v primeru da ne 
podpiše zgoraj navedene izjave, se na drugi strani določi rok, v katerem si poslanec lahko 
vzame obdobje za razmislek; rok sovpada s prvim rednim zasedanjem po obvestilu o izvolitvi 
zadevnega poslanca.  Namen tega je pravočasno zagotoviti zakonito ustanovitev plenarne 
skupščine Evropskega parlamenta.

Tretjič, če izjava ni podpisana v navedenem roku ali na splošno v primeru očitne neskladnosti, 
se predlaga uporaba postopka za uradno razglasitev prostega sedeža.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje 
poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Veljavno besedilo Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Člen 3, odstavek 1 (novo)

-1. Po izvolitvi Evropskega parlamenta 



PE 374.004v02-00 4/6 AD\624598SL.doc

SL

predsednik pozove pristojne organe držav 
članic, naj nemudoma sporočijo 
Parlamentu imena izvoljenih poslancev, da 
bi ti lahko zasedli sedeže v Parlamentu od 
prvega zasedanja po volitvah naprej.
Predsednik obenem opozori zgoraj 
navedene organe na zadevne določbe iz 
akta z dne 20. septembra 1976 in jih pozove 
k sprejetju potrebnih ukrepov, da bi 
preprečili katerokoli neskladnost z 
mandatom poslanca v Evropskem 
parlamentu.

(Predlog spremembe deloma povzema odstavek 6 člena 3, ki je trenutno v veljavi in bo črtan v 
primeru sprejetja predloga spremembe)

Predlog spremembe 2
Člen 3, odstavek 1 a (novo)

-1 a. Vsak poslanec, katerega izvolitev je 
bila sporočena Parlamentu, pisno izjavi, 
preden zasede sedež v Parlamentu, da ne 
opravlja nobene funkcije, ki bila neskladna 
z opravljanjem mandata poslanca 
Evropskega parlamenta v smislu odstavkov 
1 in 2 člena 7 akta z dne 20. septembra 
1976.
Poslanec zaseda s polnimi pravicami v 

Parlamentu in njegovih organih pod 
pogojem, da je predhodno podpisal zgoraj 
navedeno izjavo, dokler veljavnost mandata 
poslanca ni preverjena ali ni sprejeta 
odločitev glede spornosti. Če izjava ni 
podpisana do prvega rednega zasedanja po 
obvestilu o izvolitvi zadevnega poslanca, se 
uporabi druga alineja tega odstavka.

V primeru očitne neskladnosti v smislu 
odstavkov 1 in 2 člena 7 akta z dne 20. 
septembra 1976 predsednik obvesti 
Parlament, ki potrdi, da je sedež prost.  

(Predlog spremembe deloma povzema odstavek 5 člena 3, ki je trenutno v veljavi in bo črtan v 
primeru sprejetja predloga spremembe)
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Predlog spremembe 3
Člen 11, razlaga

Če se med predsedovanjem najstarejšega 
poslanca pojavi vprašanje v zvezi s 
preverjanjem veljavnosti mandatov 
poslancev, ta zadevo preda odboru, 
pristojnemu za preverjanje veljavnosti 
mandatov poslancev.

Najstarejši poslanec izvaja pristojnosti 
predsednika, navedene v drugem 
pododstavku odstavka -1a člena 3. 
Katerokoli drugo vprašanje, ki se pojavi 
med predsedovanjem najstarejšega poslanca 
v zvezi s preverjanjem veljavnosti mandatov 
poslancev, se preda odboru, pristojnemu za 
preverjanje veljavnosti mandatov poslancev.
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