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Ozadje

Predsednik Pöttering je 8. junija 2007 s pismom (309662) od Odbora za ustavne zadeve v 
skladu s členom 201(1) zahteval, da preuči, ali bi bilo treba člen 116 razlagati tako, da 
omejuje možno vsebino pisnih izjav na področje "političnih" aktivnosti Evropske unije 
(podobno kot je to pri vsebini predlogov resolucij po členu 113) oziroma ali je mogoče s 
pisnimi izjavami obravnavati tudi vprašanja o administrativnih zadevah ali notranje 
organizacije Parlamenta.
Predsednik jasno zagovarja stališče, da bi v skladu s členom 116 vsebina pisnih izjav morala 
biti omejena na "politične" dejavnosti. Glede na nastop Richarda Corbetta na plenarnem 
zasedanju pa se je predsednik vseeno odločil, da bo vprašanje poslal v obravnavo odboru 
AFCO.
V skladu s členom 201 bi odbor moral najprej skleniti, ali je mogoče zadevo rešiti z razlago 
ali je treba spremeniti poslovnik. 

Vprašanje

Vprašanje, ki bi lahko bilo naslovljeno Odboru, je, ali poslanci menijo, da bi bilo treba 
razločevati med politično in administrativno vsebino pisnih izjav? Če je odgovor pritrdilen, 
potem bi naslednje vprašanje bilo, kako lahko jasno opredelimo, kaj je "politično" in kaj je 
"administrativno"?

Na prvi pogled se zdi, da je mogoče jasno razmejiti med tema dvema kategorijama. Nekaj 
primerov pa prikaže, kako lahko v posebnih razmerah razločevanje med "političnimi 
dejavnostmi" in "administrativnimi zadevami" ali "notranjo organizacijo Parlamenta" postane 
zelo občutljivo.

Če bi denimo Parlament sklenil, da spremeni člen 29 svojega poslovnika tako, da bi bilo 
najnižje možno število članov politične skupine 100, bi taka odločitev nedvomno imela 
politične posledice, čeprav bi bila formalno videti kot vprašanje notranje organizacije 
Parlamenta. 

Ali če bi kvestorji sklenili, da uporaba tančice ali burke v poslopju Parlamenta ni dovoljena -
taka odločitev bi imela obliko administrativne odločitve, imela pa bi velike politične 
posledice.

Ali če si zamislimo hipotetični položaj, v katerem bi obstajala politična skupina Evropskih 
kadilcev. Bi bila v tem primeru popolna prepoved kajenja v Evropskem parlamentu, ki bi 
vključevala notranja srečanja te skupine, politična odločitev? 

Predlog za možno razlago

Iz zgoraj naštetih razlogov bi bilo težko podpreti razlago, ki bi omejila vsebino, ki jo je 
mogoče obravnavati v obliki pisne izjave. 
Vseeno bi razlaga pojasnila področje uporabe pisne izjave v obsegu, v katerem bi jasno 
določila, da vsebina pisne izjave ne sme presegati oblike izjave ter da zlasti ne sme vsebovati 
odločitev o zadevah, za sprejem katerih obstajajo v poslovniku posebni postopki in 
pristojnosti.
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Časovni razpored

Če je mogoče o zgoraj omenjeni razlagi doseči soglasje v Odboru, bi lahko bila potrjena 
nemudoma ali na naslednji seji Odbora. Sicer bo treba to vprašanje ponovno obravnavati na 
eni od prihodnjih sej. 
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