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I. Uvod

Predsednik Odbora za zunanje zadeve Jacek Saryusz-Wolski je na podlagi člena 201 
Poslovnika Evropskega parlamenta predsedniku Odbora za pravne zadeve Joju Leinenu 
posredoval zahtevo glede razlage ali morebitne spremembe člena 182 tega poslovnika. 

Saryusz-Wolski je poudaril poseben status odbora AFET, edinega odbora, ki mu pomagata 
dva pododbora (za človekove pravice - DROI in za varnost in obrambo - SEDE), ter utemeljil 
svojo zahtevo z željo, da bi pododbora pridobila večjo prepoznavnost s tem, ko bi se njuna 
predsednika imenovalo na funkcijo podpredsednikov odbora AFET. Takšna rešitev bi na 
primer omogočila predsednikoma dveh pododborov, da predsedujeta odboru AFET, ko ta 
obravnava zadeve, povezane z njunimi pristojnostmi.

Konferenca predsednikov je v preteklosti (seja 12. 7. 2007) že razpravljala o možnosti, da bi 
dvema pododboroma podelila status avtonomnega organa, vendar je prišla do negativnega 
sklepa, s katerim je status dveh pododborov v okviru odbora AFET ostal nespremenjen, in 
sicer zato, da se zagotovi usklajeno in povezano upravljanje evropske zunanje politike.

Poslovnik Evropskega parlamenta trenutno ne vsebuje nobenega posebnega pravila o vlogi in 
statusu predsednikov pododborov v okviru odborov, v katere sodijo pododbori. Zato je odbor 
AFET zaprosil, da odbor AFCO preuči člen 182 in preveri, če ga je mogoče razlagati tako, da 
je predsednikom pododborov po funkciji omogočeno priznanje funkcije podpredsednika 
odbora, ki je oblikoval njihove pododbore, ali bi bilo, v nasprotnem primeru, primerno 
spremeniti Poslovnik, da se veljavno besedilo člena 182 spremeni, kot sledi:

Veljavno besedilo Predlog spremembe
Člen 182: Predsedstva odborov
1. Na prvi seji odbora po izvolitvi članov 
odbora v skladu s členom 177 odbor izvoli 
predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik 
ter eden, dva ali trije podpredsedniki, 
izvoljeni na ločenih glasovanjih. 
Ne glede na določbo prvega pododstavka 
predsedstvo vsakega odbora za obdobje od 
januarja 2007 do julija 2009 imenuje štiri 
podpredsednike.

Člen 182: Predsedstva odborov
1. Na prvi seji odbora po izvolitvi članov 
odbora v skladu s členom 177 odbor izvoli 
predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik ter 
eden, dva ali trije podpredsedniki, izvoljeni na 
ločenih glasovanjih. 
Ne glede na določbo prvega pododstavka 
predsedstvo vsakega odbora za obdobje od 
januarja 2007 do julija 2009 imenuje štiri 
podpredsednike.
Predsednike pododborov se po funkciji 
obravnava kot podpredsednike odbora, v 
okviru katerega so bili ustanovljeni 
pododbori.

II. Mogoči odgovori odbora AFCO

S pravnega stališča se zdi, da cilja, ki ga je zastavil odbor AFET, ni mogoče v celoti doseči z 
razlago člena 182 glede na izčrpno naravo določb tega člena. Kar zadeva sedanji sklic 
parlamenta je namreč izrecno predvideno, da vsako predsedstvo vključuje štiri 
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podpredsednike, medtem ko je za naslednje sklice parlamenta določeno, da bodo predsedstva 
lahko imela največ tri podpredsednike. 

Z izključitvijo možnosti, da bi spremembo dosegli z razlago, je dobro oceniti, katere so druge 
možnosti za izpolnitev potreb, ki jih je izrazil odbor AFET.

1. Prva možnost je sprememba določb Poslovnika. Četudi predsednik odbora AFET 
govori o možnosti spremembe člena 182 se zdi, da bi bilo primerneje spremeniti člen 
181, ki je posebej namenjen pododborom, tako ad se doda nov zaključni odstavek, v 
katerem se natančno določi vloga predsednikov pododborov v okviru njihovih krovnih 
odborov in se jih imenuje na položaj podpredsednikov.

2. Druga možnost, ki se kaže, je bolj previdna. Ta bi namreč omogočila delno uresničitev 
zahtev odbora AFET, ne da bi bilo treba za to spremeniti Poslovnik. V tem primeru bi 
se bilo mogoče opreti na preprosto ugotovitev, da v Poslovniku ni določb, ki bi 
predsedniku krovnega odbora izrecno prepovedovale, da predsednike pododborov 
vključi v uradno delovanje predsedstva ali jim dovoli predsedovati razpravam, ki 
zadevajo vprašanja, s katerimi se podrobneje ukvarjajo pododbori. Torej bi se zdelo 
dopustno, da bi predsednik krovnega odbora v praksi uporabil pooblastila, ki se mu 
priznavajo sama po sebi, da bi dejavnostim in vlogi predsednikov pododborov 
zagotovil večjo prepoznavnost. Pri izvajanju teh implicitnih pooblastil, bi moralo o 
odločitvah predsednika seveda razpravljati predsedstvo v celoti in te odločitve 
soglasno podpreti.

III. Razprava v okviru odbora

Med predhodno razpravo v odboru 26. maja je poročevalec predstavil omenjeni možnosti, da 
bi ugotovil, kateri od obeh je odbor bolj naklonjen. Kljub izhodiščni nameri pa je bil večji del 
razprave osredotočen na vprašanje – bistveno bolj splošne narave – o statusu pododborov 
SEDE in DROI. Nekateri člani odbora so namreč izkoristili priložnost, da bi spodbudili 
preoblikovanje teh pododborov v stalne odbore. Odbor AFCO pa, kot je opozoril predsednik 
Leinen, nima pristojnosti odločanja o teh zadevah. Takšno odločitev bi morala namreč sprejeti 
konferenca predsednikov in jo potem predložiti v glasovanje celotnemu Parlamentu na 
plenarnem zasedanju. 

Kar pa natančneje zadeva vsebino zahteve, ki jo je postavil odbor AFET, poročevalec zgolj 
poudarja, da iz razprave v odboru ni mogoče sklepati o obstoju soglasne podpore za možnost 
spremembe Poslovnika.

IV. Sklepi

Glede na ugotovitve razprave v odboru poročevalec priporoča sprejetje razmeroma 
previdnega pristopa, ki bo ustrezno upošteval, da ni dovolj širokega soglasja v podporo 
morebitni spremembi Poslovnika. 

Poleg tega se zaradi političnega ravnotežja, ki ga omogočajo doseči in ohranjati obravnavane 
določbe v svoji sedanji obliki, ne zdi zaželeno postopanje v smeri morebitne spremembe člena 
182 ali 181. V izhodišču posebnih določb, ki zadevajo sestavo predsedstev, je namreč 
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vsebovana želja, da se v vseh odborih zagotovi enakopravna in sorazmerna zastopanost večjih 
političnih sil, ki sestavljajo Parlament. Zato bi s tem, ko se enega ali več podpredsednikov po 
njihovi funkciji imenuje za podpredsednike, utegnili ogroziti tovrstno politično ravnotežje v 
posameznih parlamentarnih odborih ali v vsakem primeru otežiti iskanje tega ravnotežja.

Poročevalec torej meni, da je v skrajnem primeru mogoče zadostiti zahtevi, ki jo je postavil 
odbor AFET, ne da bi bilo treba dejansko spremeniti Poslovnik. S tem, ko se o tej zadevi ne 
izreka, namreč vsem predsednikom odborov zagotavlja dovolj širok manevrski prostor za 
upravljanje dejavnosti v okviru odborov. 

Predlaga se torej, da odbor AFCO, v skladu s tretjim odstavkom člena 201 Poslovnika, 
predloži Parlamentu naslednjo razlago prvega odstavka člena 182 Poslovnika:

„prvi odstavek člena 182 predsedniku glavnega odbora ne prepoveduje, da predsednike 
pododborov vključi v uradno delovanje predsedstva ali jim dovoli predsedovati razpravam, ki 
zadevajo vprašanja, s katerimi se podrobneje ukvarjajo pododbori, če je s takšnim 
postopanjem seznanjeno celotno predsedstvo in to soglasno podpira“.
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