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POSLOVNIK EVROPSKEGA PARLAMENTA 

Obstoječe besedilo 
 

Predlogi sprememb 

Predlog spremembe 1 

POGLAVJE 4 (Naslov) 

POLITIČNE SKUPINE POLITIČNE IN NACIONALNE SKUPINE 

 

Predlog spremembe 2 

Člen 29 (Naslov) 

Oblikovanje političnih skupin Oblikovanje političnih in nacionalnih 
skupin 

 

Predlog spremembe 3 

Člen 29, odstavek 1, prvi stavek 

1. Poslanci lahko glede na svojo politično 
pripadnost oblikujejo skupine. 

1. Poslanci lahko glede na svojo politično ali 
nacionalno pripadnost oblikujejo skupine. 

 

Predlog spremembe 4 

Člen 29, odstavek 2a (nov) 

 2a) Nacionalno skupino sestavlja več kot 
polovica poslancev delegacije države 
članice. 

 

Predlog spremembe 5 

Člen 29, odstavek 2b (novo) 

 2b) Poslanci Evropskega parlamenta, ki 
predstavljajo etnične manjšine, se lahko 
pridružijo nacionalnim skupinam druge 
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države članice, če se tako odločijo in jih je 
nacionalna skupina pripravljena sprejeti. 

 

Predlog spremembe 6 

Člen 29, odstavek 4 

4. Predsednik mora biti o ustanovitvi 
politične skupine obveščen z izjavo. Izjava 
podrobno navaja ime skupine, njene člane in 
njeno predsedstvo. 

4. Predsednik mora biti o ustanovitvi 
politične ali nacionalne skupine obveščen z 
izjavo. Izjava podrobno navaja ime skupine, 
njene člane in njeno predsedstvo. 

 

Predlog spremembe 7 

Člen 30 (Naslov) 

Dejavnosti in pravni položaj političnih 
skupin 

Dejavnosti in pravni položaj političnih in 
nacionalnih skupin 

 

Predlog spremembe 8 

Člen 30, odstavek 1 

1. Politične skupine opravljajo svoje 
dolžnosti, vključno z nalogami, ki so jim 
dodeljene s tem poslovnikom, kot del 
dejavnosti Unije. Na razpolago imajo 
sekretariat na podlagi organizacijske sheme 
generalnega sekretariata, administrativno 
pomoč in v ta namen odobrena proračunska 
sredstva Parlamenta. 

1. Politične in nacionalne skupine 
opravljajo svoje dolžnosti, vključno z 
nalogami, ki so jim dodeljene s tem 
poslovnikom, kot del dejavnosti Unije. Na 
razpolago imajo sekretariat na podlagi 
organizacijske sheme generalnega 
sekretariata, administrativno pomoč in v ta 
namen odobrena proračunska sredstva 
Parlamenta. 

 

Predlog spremembe 9 

Člen 30, odstavek 3 

3. Ta pravila urejajo tudi administrativne in 
finančne posledice v primeru prenehanja 
politične skupine. 

3. Ta pravila urejajo tudi administrativne in 
finančne posledice v primeru prenehanja 
politične ali nacionalne skupine. 
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Predlog spremembe 10 

Členi 12, 18, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 61, 62, 64, 82, 83, 90(4), 97(2), 99(4), 101(3), 102(3), 
103(2), 103(4), 108(1), 114(1), 115(1), 115(3), 115(6), 131(1), 131(2), 131(3), 132(1), 133(1), 

133(3), 133(4), 134(1), 140, 142(2), 142(3), 143(4), 150, 151(4), 155(5), 157(1), 160(1), 
160(2), 161(2), 163(1), 168(1), 168(2), 169(1), 169(2), 170(1), 170(4), 171, 177(1), 177(4), 

178(1), 178(2), 188(2), 200(1), 201(4), 
 in PRILOGA II(B)(3), PRILOGA (III)(5) IN (6), 

PRILOGA IV(2)(2), (3)(2) in (7)(2) ter PRILOGA XV(1.3) 
 

  

Posledično in poleg zgoraj predlaganih sprememb se določbe (členi in priloge) Poslovnika, ki 
so navedene v tem predlogu spremembe, ustrezno spremenijo tako, da se "politična skupina 
(ali politične skupine)" povsod nadomesti s "politična in nacionalna skupina (ali politične in 
nacionalne skupine)" ali (politična ali nacionalna skupina (ali politične ali nacionalne 
skupine). 

 

 

********************* 

 

Obrazložitev 

 

Različne države članice Evropske unije imajo svoje specifične potrebe in prednostne naloge, o 
katerih se je potrebno posvetovati po strankarski liniji, pogosto z veleposlanikom njihove 
države v Evropski uniji in njegovim osebjem. Sedanja praksa sestankov nacionalnih delegacij 
posameznih političnih skupin ne upošteva vsega, kar ob posameznem vprašanju lahko pride v 
poštev z vidika interesov posamezne države. Za učinkovitost takih posvetovanj, ki sežejo preko 
političnih meja, bi nacionalne skupine v Parlamentu morale imeti primeren status in potrebne 
tehnične ugodnosti (pisarne, osebje itn.)       
  
 
Sodelovanje v nacionalni skupini poslancu ne bi smelo onemogočati, da je bodisi vključen v 
politično skupino po svoji lastni izbiri bodisi ostane samostojen poslanec. Zato je veljavna 
vsebina Poglavja 4 Poslovnika neprimerna. 
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