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OBVESTILO POSLANCEM

Zadeva: Postopki ob sprejemu novih poslancev

Člani si v prilogi lahko ogledajo obvestilo, ki ga je generalni direktor DG predsedstvo 
posredoval predsedniku Odbora za ustavne zadeve v zvezi s trenutno veljavnimi postopki ob 
sprejemu novih poslancev.

GENERALNI DIREKTORAT
ZA NOTRANJO POLITIKO UNIJE
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OBVESTILO 
predsedniku Odbora za ustavne zadeve Jou LEINENU

Zadeva: Postopki ob sprejemu novih poslancev

Sprejem izvoljenih poslancev
Ob vsakih evropskih volitvah je v Bruslju in Strasbourgu organizirana posebna sprejemna 
služba, ki v času od dneva volitev do zadnjega dne ustanovnega zasedanja skrbi za pomoč pri 
prvih stikih poslancev s Parlamentom pred začetkom njihovega mandata. Poslanci so vsak v 
svojem jeziku obveščeni o postopkih, ki jih je treba opraviti, ter o dokumentih, ki jih je treba 
predložiti, da bi se prevzem njihovih dolžnosti opravil v kar najboljših pogojih.
Vsak poslanec prejme informativno mapo  z informacijami o dostopanju do različnih virov 
parlamentarnih informacij (Poslovnik Parlamenta, Pravilnik o povračilu in nadomestilu 
stroškov, ta priročnik itd.).

Poleg tega generalni sekretariat Parlamenta za vse nove poslance organizira informativni 
seminar o delovanju Parlamenta.

Seminar je organiziran bodisi v Bruslju v času, ko potekajo seje političnih skupin pred 
ustanovnim zasedanjem, bodisi v Strasbourgu v tednu, ko poteka ustanovno zasedanje.

Postopki, ki jih morajo opraviti novoizvoljeni in ponovno izvoljeni poslanci
Takoj po prihodu v Parlament morajo novoizvoljeni oziroma ponovno izvoljeni poslanci 
izpolniti naslednje dokumente: 

• Obrazec z osebnimi podatki in življenjepisom. 
Ti podatki so osnova za vse administrativne postopke, potrebne za prevzem dolžnosti 
poslanca.

Uporabijo se tudi v naslednjih publikacijah:
- Seznam poslancev
- Vodič poslancev
- Poslanci Evropskega parlamenta

in se vpišejo v bazo podatkov poslancev EP, iz katere Europarl vzame podatke, ki niso 
strogo zasebne narave in jih objavi za javnost.

• Prijava finančnih interesov v skladu s členom 9 in prilogo I Poslovnika. 
V skladu z drugim odstavkom člena 3(2) Poslovnika je prijava pogoj za potrditev 
mandata in za potrditev imenovanja na funkcijo poslanca Parlamenta oziroma enega 
njegovih teles. Prijavo mora poslanec predložiti vsako leto znova.
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• Izjava o tem, da nimajo nobene druge funkcije, ki ne bi bila združljiva s funkcijo 
poslanca Evropskega parlamenta (člen 7 Akta o volitvah predstavnikov Evropskega 
parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami).
Tudi ta izjava je pogoj za potrditev poslanskega mandata.

Primeri nezdružljivosti
Pri pripravi ustanovnega zasedanja sedanjega zakonodajnega obdobja so se službe 
generalnega direktorata predsedstva soočile s težavami, ki so nastopile zaradi novih določil 
člena 7 Akta o volitvah predstavnikov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi 
volitvami, s katerimi so opredeljeni novi primeri nezdružljivosti. Med njimi naj opozorimo na 
nezdružljivost funkcije nacionalnega in evropskega poslanca. 
Zaradi možnosti, da bi se novoizvoljeni poslanci lahko znašli v položaju, ko bi glede na 
določila prej omenjenega člena 7(1) in 7(2) ob začetku ustanovnega zasedanja njihova 
funkcija ne bila združljiva s funkcijami, ki jih opravljajo v svoji državi, sta se generalni 
sekretar in njegov namestnik v tednih pred prvim zasedanjem novega parlamenta obrnila na 
pristojne organe držav, v katerih so bili znani primeri nezdružljivosti. Opozorila sta jih na 
dejstvo, da izvoljeni poslanci, ki bi na dan 20. julija opravljali funkcije, opredeljene kot 
nezdružljive z mandatom evropskega poslanca, ne bodo mogli prisostvovati ustanovnemu 
zasedanju Evropskega parlamenta.
Generalni sekretar Parlamenta je prav tako preveril, da so vsi izvoljeni poslanci še pred 
začetkom ustanovnega zasedanja podali izjavo o tem, da ob nastopu svojih funkcij ne 
opravljajo nobene druge funkcije, ki ne bi bila združljiva s funkcijo evropskega poslanca.

Opozorimo naj še, da je generalni sekretar Parlamenta v okviru priprav na volitve v pismu z 
dne 8. oktobra 2003 stalne predstavnike novih držav članic zaprosil, naj mu posredujejo ime 
in naslov pristojnih organov v njihovih državah, ki Evropski parlament uradno obvestijo o 
imenih izvoljenih poslancev. Podobno pismo je bilo 3. decembra 2003 naslovljeno tudi na 
stalne predstavnike starih držav članic. Na pismo je odgovorilo enaindvajset od skupaj 
petindvajsetih držav članic (Belgija, Ciper, Francija in Luksemburg odgovora še niso 
posredovali).

Harald RØMER
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