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OBRAZLOŽITEV

Vpliv lizbonske pogodbe na razvoj institucionalnega ravnovesja v Evropski uniji

Politična analiza razvoja odnosov med Evropskim parlamentom, Evropskim svetom, 
Svetom ministrov in Komisijo.

Lizbonska pogodba ustvarja politično Unijo, ki je pravna oseba in ima enotni institucionalni 
okvir. Evropa po širitvi, ki ji je omogočila združitev, potrebuje prenovo za soočenje z izzivi 
21. stoletja, med njimi tudi globalizacije. Do neke mere lahko rečemo, da se z lizbonsko 
pogodbo Evropa poskuša soočiti z novimi razmerami, ki so nastale po koncu hladne vojne, 
kot je to storila z rimsko pogodbo po koncu druge svetovne vojne. S prizadevanjem za mir in 
stabilnost ter krepitvijo socialno-ekonomskega povezovanja Evropska unija svojim 
državljanom nudi območje svobode, varnosti in pravice ter kot svetovni akter prispeva k 
oblikovanju pravičnejšega in bolj trajnostnega sveta. Za dosego tega cilja mora Evropska 
unija s 27 državami članicami postati „bolj demokratična, pregledna in učinkovita“ (laekenska 
deklaracija). 

Zato lizbonska pogodba spreminja Pogodbo o Evropski uniji (maastrichtsko pogodbo) in 
Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti (rimsko pogodbo, ki je bila pozneje spremenjena), 
ki sta postali Pogodba o Evropski uniji (PEU) in Pogodba o delovanju Evropske unije 
(PDEU). Prva določa institucionalni okvir Unije, druga pa njeno delovanje v praksi. Obe 
pogodbi imata enako pravno veljavo. Sčasoma bi bilo bolj smiselno, če bi se pogodba o 
delovanju podredila osnovni pogodbi, ki ustanavlja Evropsko unijo, kar bi v primeru revizije 
pogodbe o delovanju utemeljevalo prožnejši postopek kot za osnovno pogodbo.

Lizbonska pogodba bo začela veljati, ko jo bodo ratificirale vse države članice. Priprave na 
izvajanje pogodbe ne bodo negativno vplivale na to ratifikacijo. Nasprotno, neukrepanje bi 
povzročilo zamudo pri izvajanju pogodbe, ko bo ta enkrat ratificirana. Zato so institucije 
Unije upravičene, da predvidijo ratifikacijo pogodbe ter preučijo njene posledice na njihovo 
delovanje in medinstitucionalne odnose.

To poročilo preučuje vpliv lizbonske pogodbe na razvoj institucionalnega ravnovesja 
Evropske unije. Poudarja pomembnost izvajanja novih določb in prvih imenovanj.

Poročilo se osredotoča na odnos med Evropskim parlamentom, Evropskim svetom, Svetom in 
Komisijo. Poročilo ocenjuje splošno ravnovesje med temi institucijami in se ne omejuje na 
njihov odnos s Parlamentom. Gre za politično analizo, v poročilu pa so podana konkretna 
priporočila.Poročilo ne obravnava notranjih organizacijskih ukrepov Parlamenta, ki jih 
zahteva izvajanje pogodbe, saj bodo ti obravnavani v naslednjih poročilih. 
 Prav tako ne obravnava organizacije evropske službe za zunanje delovanje, čeprav je v njem 
obravnavana organizacija zunanjega delovanja Unije. Organizacija službe bo namreč predmet 
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ločenega poročila1. Prav tako ne obravnava odnosa z nacionalnimi parlamenti. Čeprav imajo 
ti zelo pomembno vlogo, ki jo protokoli, priloženi k pogodbi, krepijo, sami po sebi niso 
institucija Evropske unije. Odnos z nacionalnimi parlamenti bo predmet ločenega poročila.
To poročilo analizira predviden razvoj odnosov med političnimi institucijami Unije v okviru 
nove pogodbe. Zgodovinskemu pregledu sledi prvi del, ki analizira glavne določbe pogodbe o 
vsaki od institucij. Nato so obravnavani medinstitucionalni odnosi, (prva) imenovanja, 
medinstitucionalno načrtovanje in zunanje delovanje Unije.

A. RAZVOJ MEDINSTITUCIONALNEGA RAVNOVESJA

Evropski parlament, Svet in Komisija so tri politične institucije, ki so bile na začetku 
Evropske skupnosti ustanovljene z rimsko pogodbo. 
Parlament je imel predvsem posvetovalno vlogo, sestavljali pa so ga predstavniki nacionalnih 
parlamentov. Svet se je načeloma odločal soglasno. Komisija je predlagala in izvrševala 
evropsko zakonodajo. 

Prve neposredne volitve v Parlament so potekale leta 1979.

Enotni evropski akt (1986) je predvideval, da lahko Svet s kvalificirano večino odobri večino 
direktiv v zvezi z usklajevanjem, potrebnim za vzpostavitev enotnega trga. Hkrati je bil za te 
direktive vzpostavljen postopek sodelovanja z Evropskim parlamentom.

Maastrichtska in amsterdamska pogodba ter pogodba iz Nice so večinsko odločanje v Svetu 
sistematično razširile ter vzporedno vzpostavile postopek soodločanja z Evropskim 
parlamentom in ga nato razširile.

Maastrichtska pogodba je mandat Komisije podaljšala s štiri na pet let, da se ujema z 
mandatom Evropskega parlamenta. Vloga Evropskega parlamenta pri imenovanju 
predsednika in članov Komisije je bila v sledečih pogodbah okrepljena; pogodbe in zlasti 
praksa so okrepile tudi položaj predsednika Komisije v kolegiju.

Do maastrichtske pogodbe je bilo evropsko povezovanje usmerjeno zlasti na socialno-
ekonomsko področje. Enotni evropski akt in še bolj maastrichtska pogodba sta z ustanovitvijo 
Evropske unije za reševanje vprašanj zunanje politike, pravosodja in državljanstva 
evropskemu povezovanju dala novo politično razsežnost. Dva nova stebra dejavnosti sta 
imela sicer predvsem medvladni značaj, kar je močno omejevalo vlogo Komisije in 
Evropskega parlamenta. Amsterdamska pogodba je uvedla funkcijo visokega predstavnika za 
skupno zunanjo in varnostno politiko (SZVP). Ista pogodba je pomenila prvi korak k prenosu 
pravosodja in notranjih zadev s področja migracijske politike na raven Skupnosti.

Prva evropska srečanja na vrhu so bila pravzaprav neuradna srečanja voditeljev držav in vlad. 
Od leta 1975 so ta srečanja pod imenom Evropski svet postala stalna in so postopoma dobila 
bolj uraden značaj. Maastrichtska pogodba je formalizirala vlogo Evropskega sveta za dajanje 
spodbude in določanje smernic splošne politike. Evropski svet kljub temu ni postala institucija 

                                               
1 Poročilo poslanca Broka o institucionalnih vidikih ustanovitve evropske službe za zunanje delovanje v pripravi 
v odboru za ustavne zadeve.
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v pravnem smislu in tudi ne posebna tvorba Sveta.

Če povzamemo bistvo predlogov Evropske konvencije, lizbonska pogodba ponovno določa 
institucionalno ravnovesje Unije. Nova pogodba o Evropski uniji uradno opušča delitev na 
stebre. Evropska unija postane pravna oseba, institucije Skupnosti pa institucije Unije.  
Pogodba ponovno določa vlogo in pristojnosti vsake od institucij. S pogodbo postane 
Evropski svet institucija Unije, ki je ločena od Sveta. Postopek soodločanja (razen izjem) 
postane redni zakonodajni postopek, vključno z odobritvijo proračuna, čeprav po posebnem 
postopku.

Pri tem lizbonska pogodba postopek Skupnosti preoblikuje v postopek Unije, tako da ga 
okrepi, pri čemer je bistveno, da:

– Evropski svet opredeljuje splošne politične usmeritve in prednostne cilje (vloga 
spodbujanja);

– Komisija spodbuja splošni interes Unije in v ta namen sprejema ustrezne pobude (pravica 
do pobude); 

– Evropski parlament in Svet skupaj opravljata zakonodajno in proračunsko funkcijo 
(parlamentarna dvodomnost);

Ta postopek je zlasti razširjen na področju proračuna ter na področju pravosodja in notranjih 
zadev (PNZ), namesto katerega želi nova pogodba ustvariti območje svobode, varnosti in 
pravice. Le področje skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) ostaja predvsem 
medvladno.

B. ANALIZA (NOVIH) GLAVNIH DOLOČB ZA POSAMEZNO INSTITUCIJO

1. Evropski parlament (člen 14 PEU)

1.1. Evropski parlament skupaj s Svetom opravlja zakonodajno in proračunsko funkcijo ter 
funkcijo političnega nadzora in posvetovanja.

Pogodba o Evropski uniji potrjuje, da Unija v veliki meri deluje po načelih 
parlamentarnega sistema.

1.2. „Redni zakonodajni postopek“ je postopek soodločanja Evropskega parlamenta in Sveta 
na predlog Komisije. Ta postopek se z nekaterimi posebnostmi uporablja tudi na področju 
proračuna, in sicer za odhodke. 

Lizbonska pogodba tako potrjuje in podpira „postopek Skupnosti“ ter zlasti krepi 
„dvodomnost“ Evropski parlament – Svet.

1.3. Pristojnosti Evropskega parlamenta so se razširile tudi zaradi opustitve delitve na stebre. 
Na območju svobode, varnosti in pravice se načeloma uporablja običajen zakonodajni 
postopek (kljub nekaterim posebnim pogojem). 
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Lizbonska pogodba prav tako jasno določa pristojnosti Unije na področju energije. 

Celo v okviru SZVP, ki je še naprej v veliki meri medvladna, mora imeti Evropski 
parlament pomembno vlogo (prim. spodaj). 

V zvezi s tem se okrepijo pristojnosti Parlamenta glede sprejemanja mednarodnih 
sporazumov, saj bo za vse sporazume v zvezi s področji, za katere se zahteva redni 
zakonodajni postopek, potrebna njegova odobritev.

1.4. Popolna vključenost Evropskega parlamenta, v enaki meri kot Sveta, v nadzor nad 
izvajanjem pooblastil, podeljenih Komisiji, je potrjena in natančno določena. Lizbonska 
pogodba pravzaprav uvaja razliko med delegiranimi in izvršilnimi akti. V skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije lahko Evropski parlament ali Svet 
prekličeta delegirane akte, ki jih je Komisija sprejela na podlagi zakonskega pooblastila. 
Člen 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije določa, da z uredbami, sprejetimi po 
rednem zakonodajnem postopku, določita splošna pravila in načela, na podlagi katerih se 
nadzira izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije. V skladu s členom 202 PES lahko Svet 
sam sprejme to odločitev (odločitev, znana kot komitologija) po pridobitvi mnenja 
Evropskega parlamenta.

1.5. Parlament je tudi pozvan, da odobri vrsto odločitev Evropskega sveta ali Sveta, ki imajo 
velik političen pomen za življenje Unije: odločitve o uporabi nekaterih klavzul, ki 
omogočajo prehod s soglasnega odločanja na odločanje s kvalificirano večino (ali s 
posebnih zakonodajnih postopkov na redni zakonodajni postopek), odločitve o 
mehanizmih prilagodljivosti itd.

Priporočilo

Evropski parlament bo moral svojo organizacijo in postopke prilagoditi razširitvi 
svojih pristojnosti. Pripravljajo se številna poročila, ki bodo oblikovala 
priporočila na tem področju.

1.6. Parlament izvoli predsednika Komisije

Ta izvolitev spreminja naravo imenovanja predsednika Komisije. S tem, ko ga izvoli 
Evropski parlament, pridobi veliko demokratično legitimnost in se okrepi njegov položaj 
v okviru institucij Unije.

Pogodba natančno določa, da Evropski svet predlaga kandidata za predsednika Komisije 
„ob upoštevanju volitev v Evropski parlament in po opravljenih ustreznih posvetovanjih“ 
(člen 17(7) PEU). Ta določba potrjuje in formalizira tisto, kar se je dejansko dogajalo ob 
imenovanju predsednika Komisije leta 2004.

Izjava št. 11 (o členu 17(6) in (7) Pogodbe o Evropski uniji) natančno določa, da sta 
Evropski parlament in Evropski svet [...] skupaj odgovorna za nemoten potek postopka za 
izvolitev predsednika Evropske komisije. Pred odločitvijo Evropskega sveta predstavniki 
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Evropskega parlamenta in Evropskega sveta opravijo potrebna posvetovanja v okviru, ki 
velja za najprimernejšega. V skladu s prvim pododstavkom člena 17(7) se posvetovanja 
osredotočijo na strokovne izkušnje kandidatov za funkcijo predsednika Komisije, pri 
čemer se upoštevajo volitve v Evropski parlament. Podrobnosti teh posvetovanj se lahko 
pravočasno določijo z medsebojnim dogovorom med Evropskim parlamentom in 
Evropskim svetom.“

Nujno je torej treba določiti te podrobnosti. Poročilo predstavlja nekatere od njih (glej 
točko D).

1.7. Predsednika Komisije, visokega predstavnika in druge člane Komisije mora kot celoto z 
glasovanjem potrditi Parlament.

Parlament je z namenom uskladitve v poročilu določil postopke za razgovore s kandidati 
za komisarje1. 

1.8. Parlament mora odobriti predloge za okrepljeno sodelovanje (člen 329 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije).

Priporočilo

Vloga Parlamenta pri sprožitvi in zlasti delovanju okrepljenega sodelovanja je 
lahko kasneje predmet samoiniciativnega poročila odbora za ustavne zadeve.

1.9. Lizbonska pogodba Parlamentu dodeljuje pravico do pobude na področju revizije 
pogodb.

Parlament lahko tako kot Komisija ali vsaka država članica Svetu predlaga spremembo 
pogodb (člen 48(2) PEU). Če je sprejet sklep o preučitvi predlaganih sprememb, 
predsednik Evropskega sveta skliče konvencijo. Parlament sodeluje pri konvenciji.

Evropski svet se lahko odloči, da ne skliče konvencije, vendar mora zato predhodno 
pridobiti soglasje Parlamenta.

Nasprotno pa pogodba ne obravnava vloge Parlamenta pri poteku medvladne konference. 
Morda bi bilo koristno, da bi institucije določile načela tega sodelovanja, ki bi se očitno 
moralo ohraniti vsaj v okviru zadnje medvladne konference.

Priporočilo

Novi postopek revizije, ki Parlamentu daje večjo moč, je kasneje prav tako lahko 
predmet samoiniciativnega poročila odbora za ustavne zadeve.
Parlament bi lahko predlagal, da medinstitucionalni sporazum določi organizacijo 

                                               
1 A6-0179/2005: Poročilo o smernicah za odobritev Evropske komisije (7. junij 2005, Andrew Duff).
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in potek medvladne konference, pri čemer bi se določilo tudi vlogo Parlamenta. 

2. Evropski svet (člen 15 PEU)

2.1. Evropski svet na podlagi lizbonske pogodbe postane institucija

V sedanji pogodbi temu ni bilo tako. Nekateri so Evropski svet šteli za „super Svet”. 
Čeprav deluje v tesnem sodelovanju s Svetom – sekretariat Sveta pomaga sekretariatu 
Evropskega sveta –, ni bil Evropski svet nikoli tvorba Sveta. 

S tem ko je lizbonska pogodba določila, da je Evropski svet institucija in da nima 
zakonodajne funkcije, je potrdila in utrdila njegov poseben položaj v okviru institucij. To 
je na ravni predsedstva še dodatno poudarjeno. Trenutno predsedstvo Evropskega sveta 
sovpada s predsedstvom Sveta. Pogodba Evropskemu svetu zagotavlja stalno 
predsedstvo, ki je ločeno od predsedstva Sveta.

Novo institucijo je treba opremiti s posebnim proračunom, kot je to urejeno pri drugih 
institucijah Unije. Predlogi bodo verjetno vključeni v proračun za leto 2009.

Pogodba določa, da bo sekretariatu pomagal sekretariat Sveta (člen 235(5) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije). Nove uprave torej ne bo. Kljub temu se zdi primerno, da se v 
proračunu Evropskega sveta predvidijo sredstva za urad, ki služi predsedniku Evropskega 
sveta, ki se lahko s potrebnimi prilagoditvami uskladi s tistim, ki služi predsedniku 
Evropskega parlamenta.

Sekretariat Sveta, ki prevzema tudi funkcijo sekretariata Evropskega sveta, bo dejansko 
imel pomembno vlogo v odnosu med Evropskim svetom in Svetom. Gre za neke vrste 
„vmesnik“.

2.2. Sestava

Evropski svet sestavljajo voditelji držav ali vlad držav članic ter njegov predsednik in 
predsednik Komisije. Pri njegovem delu sodeluje visoki predstavnik Unije za zunanje 
zadeve. 

Lizbonska pogodba spreminja sestavo Evropskega sveta. Sedanja pogodba določa, da 
članom Evropskega sveta pomagajo njihovi ministri za zunanje zadeve. Lizbonska 
pogodba pa določa, da se lahko člani Evropskega sveta odločijo, ali jim bo pomagal 
minister. Ni avtomatičnega pravila, saj se lahko Evropski svet odloči za vsak primer 
posebej.

Zaradi povečanega števila držav članic bi morali biti za dobro delovanje Evropskega 
sveta za konferenčno mizo le člani Evropskega sveta, povabljeni pa bi morali sedeti v 
ozadju.

2.3. Splošna naloga
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Evropski svet daje Uniji potrebne spodbude za njen razvoj in zanjo opredeljuje splošne 
politične usmeritve in prednostne cilje. Pogodba določa, da Evropski svet ne opravlja 
zakonodajne funkcije1.

Opredelitev splošne naloge Evropskega sveta je enaka opredelitvi v sedanji pogodbi. 
Izrecno navedbo, da Evropski svet nima zakonodajne funkcije, je dodala konvencija in 
nato medvladna konferenca, da bi se izognili zamenjevanju funkcij Evropskega sveta in 
Sveta.

2.4. Posebne pristojnosti

Poleg splošne naloge spodbujanja lizbonska pogodba Evropskemu svetu dodeljuje 
pomembno vlogo v okviru skupne zunanje in varnostne politike ter pomembne ustavne 
naloge. Te so bile v sedanji pogodbi pogosto dodeljene „Svetu v sestavi voditeljev držav 
ali vlad“, ki se v lizbonski pogodbi ne pojavlja več.

Evropski svet načeloma odloča na podlagi soglasja, kar je bolj ohlapen pojem kot 
enoglasna odločitev. Za posebne naloge lizbonska pogodba določa, s kakšno večino naj 
Evropski svet sprejme odločitev. V teh primerih predsednik Evropskega sveta in 
predsednik Komisije ne sodelujeta pri glasovanju.

2.4.1. Evropski svet na podlagi pogodbe sprejema odločitve ustavne narave.

2.4.1.1. Soglasne odločitve

– sestava Evropskega parlamenta (člen 14(2) PEU)
– načelo rotacije za imenovanje komisarjev, sestava Komisije po 

1. novembru 2014 (člen 16(9) PEU)
– sprememba pravil glasovanja v upravnem odboru Evropske centralne 

banke (protokol, člen 40(2))
– dodelitev ali razširitev pristojnosti Evropskega javnega tožilstva (člen 

86(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije)
– uporaba premostitvenih klavzul: prehod s soglasja na kvalificirano večino 

(odobritev Evropskega parlamenta) ali s posebnega zakonodajnega 
postopka na redni zakonodajni postopek (odobritev Evropskega 
parlamenta) (člen 48(7) PEU)2; 

– sprememba vseh ali nekaterih določb tretjega dela „notranje politike in 
ukrepi Unije“ v Pogodbi o delovanju Evropske unije (potrditev držav 
članic) (člen 48(6) PEU)

2.4.1.2. Odločitve s kvalificirano večino 

                                               
1 Poseganje Evropskega sveta v potek nekaterih zakonodajnih postopkov (glej spodaj) se ne more šteti za 
izvajanje zakonodajnih funkcij, ker gre v primerih posameznih preprečitev zgolj za sprejemanje odločitev o 
poteku postopka in ne za vmešavanje v vsebino zadevne zakonodaje.
2 Obstajajo še druge podobne posebne klavzule: drugi pododstavek člena 312(2) Pogodbe o delovanju Evropske 
unije o prehodu na kvalificirano večino za sprejetje večletnega finančnega okvira ali člen 31(3) Pogodbe o 
Evropski uniji o prehodu na kvalificirano večino za sprejetje odločitev na področju SZVP. 
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– sestave Sveta (člen 236 Pogodbe o delovanju Evropske unije)
– rotacija trojke, ki tvori predsedstvo Sveta (člen 236 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije)

2.4.2. Evropski svet določa interese in cilje Unije glede njenega zunanjega delovanja 
(člen 22 PEU). „Evropski svet opredeli strateške interese Unije ter določi cilje in 
splošne smernice, tudi pri vprašanjih, ki zadevajo obrambo“ (člen 26 PEU). V 
obeh primerih lahko Evropski svet sprejema odločitve, ki pa ne morejo biti 
zakonodajni akti.

Določbe pogodbe o zunanjem delovanju Unije so obravnavane v točki F, ki 
skledi.

2.4.3. „Evropski svet določi strateške smernice za zakonodajno in operativno 
načrtovanje na območju svobode, varnosti in pravice“ (s soglasjem) 
(člen 68 Pogodbe o delovanju Evropske unije).

V nasprotju s tistim, kar velja za skupno zunanjo politiko, med delom Evropskega 
sveta in delom Sveta ni natančnega razmerja.

2.4.4. Evropski svet lahko v okviru začasne prekinitve ustavi zakonodajni postopek na 
področju socialne varnosti (člen 48 Pogodbe o delovanju Evropske unije) ali v 
okviru pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (člena 82 in 83 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije).

V primeru nesoglasja znotraj Evropskega sveta se postopek ustavi. Zaradi tega 
lahko obžalujmo, da Evropski svet nima zakonodajne moči.

V primeru členov 82 in 83 Pogodbe o delovanju Evropske unije je na področju 
pravosodja in notranjih zadev okrepljeno sodelovanje mogoče začeti s 
poenostavljenim postopkom1.

2.4.5. Evropski svet odloča s kvalificirano večino. 

– izvolitev predsednika (člen 16(5) PEU)
– predlog za predsednika Komisije, ki ga poda Parlamentu (člen 17(7) PEU)
– imenovanje Komisije potem, ko Parlament odobri seznam komisarjev, ki ga je 

Evropski svet predlagal v medsebojnem soglasju s predsednikom Komisije (ki 
ga izvoli Parlament). (člen 17(7) PEU)

– imenovanje visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko s soglasjem predsednika Komisije. To imenovanje v okviru odobritve 
seznama predlaganih komisarjev odobri Parlament. (člen 18(1) PEU)

– imenovanje članov Evropske centralne banke (člen 283(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije)

                                               
1 Enako velja v okviru člena 86, kar zadeva razširitev pristojnosti prihodnjega Evropskega javnega tožilstva. 
Vendar ima v tem primeru Evropski svet vlogo katalizatorja in ne začasne prekinitve. 
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2.4.6. Evropski svet svoj poslovnik sprejme z navadno večino (člen 235(3) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije).

Zato je ustrezno, da ta ureditev določa tudi podrobnosti odnosa med Evropskim 
svetom in Parlamentom ter natančneje podrobnosti sodelovanja predsednika 
Parlamenta na sejah Evropskega sveta.

2.5. Predsedstvo

2.5.1. Evropski svet izvoli svojega predsednika s kvalificirano večino za dobo dveh let 
in pol, z možnostjo ene ponovitve mandata.

Celotno (dovoljeno) trajanje mandata predsednika sovpada s trajanjem mandatov 
Evropskega parlamenta in Komisije. Ob upoštevanju neizogibne politične 
povezave med različnimi funkcijami, bi bilo smiselno, da sovpada tudi začetek 
mandata. 

Predsednik Evropskega sveta ne more opravljati nacionalnih funkcij, vendar 
pogodba ne izključuje opravljanja drugega evropskega mandata.Pri tem je 
Konvencija izrecno želela pustiti možnost, da opravlja funkcijo predsednika 
Evropskega sveta predsednik Komisije. Vendar pa pogodba ni vključila predloga, 
podanega v času Konvencije, da bi predsedovanje Evropskega sveta pripadalo 
predsedniku vlade, ki bi pri dejavnostih Evropskega sveta sodeloval najmanj dve 
leti. Možen obseg kandidatov za predsednika Evropskega sveta je torej zelo velik. 

2.5.2. Prva naloga predsednika Evropskega sveta je predsedovanje in vodenje 
Evropskega sveta, pri čemer skrbi za pripravo zasedanj in nadaljnje ukrepanje ter 
krepi povezanost in soglasje (člen 15(6) PEU).

Kot je opredeljeno v pogodbi, je naloga predsednika predsedovanje Evropskemu 
svetu. Vendar ne predseduje Uniji, kot bi si nekateri želeli. To, da ga izvoli 
Evropski svet, mu ne daje demokratične legitimnosti, ki je potrebna za 
predsedovanje Uniji.

Njegova funkcija se tudi jasno razlikuje od predsedovanja Svetu.

Za priprave zasedanj in nadaljnje ukrepanje Evropskega sveta je potrebna 
organizacija rednih stikov predsednika Evropskega sveta s predsednikom 
Komisije in predsednikom Sveta za splošne zadeve. Mednje je treba vključiti tudi 
visokega predstavnika. Te stike je zato potrebno urediti.

2.5.3. Predsednik Evropskega sveta po vsaki seji Evropskega sveta Evropskemu 
parlamentu predloži poročilo (člen 15(6) PEU).

Ta določba je v skladu s tradicijo. Vseeno mora Parlament upoštevati dejstvo, da 
se predsedovanje v Evropskem svetu razlikuje od predsedovanja v Svetu. 
Dejavnosti Sveta, ki je skupaj s Parlamentom sozakonodajalec, so za Parlament 
vsaj toliko pomembne, kot so dejavnosti Evropskega sveta. Čeprav pogodba tega 
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izrecno ne določa, je primerno povabiti predsedstvo Sveta, ki ga zastopa 
predsednik vlade, da na začetku mandata predstavi Evropskemu parlamentu svoj 
program, ob koncu pa je treba predsedovanje tudi oceniti.

2.5.4. „V zadevah, ki se nanašajo na skupno zunanjo in varnostno politiko, predsednik 
Evropskega sveta na svoji ravni in v tej vlogi predstavlja Unijo navzven, ne da bi 
to posegalo v pooblastila visokega predstavnika“ (člen 15(6) PEU).

Ta določba v drugačnem okviru potrjuje sedanjo prakso. To zastopanje sedaj 
dejansko opravlja predsednik vlade države članice, ki predseduje Svetu, pri 
predsedovanju pa mu pomaga njegov minister za zunanje zadeve. Pripomniti je 
treba, da nihče od njiju v prihodnosti ne bo imel vloge zastopanja navzven.

Zastopanje navzven, ki ga opravlja predsednik Evropskega sveta, se omejuje na 
skupno zunanjo in varnostno politiko. Komisija zagotavlja zastopanje na drugih 
področjih delovanja zunanje politike Unije (v povezavi s pristojnostmi Skupnosti). 

Za preprečitev nesporazumov ali celo sporov glede pristojnosti je treba v okviru 
skupne zunanje in varnostne politike natančno določiti, kaj se razume pod 
navedbo „na svoji ravni in v tej vlogi“, za katero je odgovoren predsednik 
Evropskega sveta, ne da bi to posegalo v pooblastila visokega predstavnika, 
kateremu člen 27(2) podeljuje velike pristojnosti glede zastopanja.

2.5.5. Poudariti je treba, da predsednik vlade države članice, ki predseduje Svetu, na 
podlagi pogodbe nima nobene posebne vloge v Evropskem svetu, medtem ko je 
bila v preteklosti njegova glavna naloga predsedovanje Evropskemu svetu. 
Nekateri menijo, da bi se ta vrzel zapolnila tako, da se predsedniku vlade zaupa 
predsedovanje Svetu za splošne zadeve, kateremu pogodba dodeljuje pomembno 
vlogo pri pripravi zasedanj in nadaljnjem ukrepanju Evropskega sveta. To bi 
predsedniku vlade države, ki predseduje Svetu, omogočilo pripravo zasedanj 
Evropskega sveta in njihovo spremljanje ter usklajenost s predsednikom 
Evropskega sveta in predsednikom Komisije.

2.5.6. Z namenom spremembe pogodb predsednik Evropskega sveta po sprejetju sklepa 
Evropskega sveta skliče konvencijo in/ali medvladno konferenco (člen 48(2) 
PEU).

Pogodba ne določa vloge predsednika Evropskega sveta v zvezi s tem.

V preteklosti je predsednika Konvencije imenovala Konvencija ali pa Evropski 
svet. Vsakič je bila vloga predsednika zelo pomembna. Zaželeno je, da se ohrani 
začasno predsedovanje.

Medvladni konferenci sedaj predseduje predsedstvo Sveta, ki predseduje tudi 
Evropskemu svetu. Pogodba tega ne navaja, vendar se Evropskemu svetu ne 
preprečuje, da povabi predsednika Evropskega sveta k predsedovanju medvladne 
konference. Nadaljnje predsedovanje Sveta medvladni konferenci prav tako ni 
združljivo z novo pogodbo.
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Priporočilo

Parlament bi lahko Evropskemu svetu predlagal, da v medinstitucionalnem
sporazumu uradno določi vlogo Evropskega parlamenta na medvladni 
konferenci. Vendar bo treba zagotoviti, da ta vloga ne bo pod ravnjo, na kateri 
je bil Evropski parlament udeležen na zadnji medvladni konferenci.

3. Svet (člen 16 PEU)

3.1. Svet skupaj z Evropskim parlamentom opravlja zakonodajno in proračunsko funkcijo.

Pogodba dodeljuje izrecno Svetu enako vlogo zakonodajnega doma, kot jo ima Evropski 
parlament. To je logična posledica razširitve soodločanja. 

Iz tega novega položaja jasno sledi, da bi moral imeti Evropski parlament, kar zadeva 
dejavnosti Evropskega parlamenta in Komisije, enake privilegije kot Svet. Pomislimo 
med drugim na sodelovanje v nekaterih delovnih skupinah in dostop do nekaterih 
dokumentov.

Podobno pogodba določa, da Svet zaseda javno, kadar razpravlja ali glasuje o osnutku 
zakonodajnega akta.

3.2. Svet odloča s kvalificirano večino, če pogodba ne določa drugače.

Pogodba zajema več premostitvenih klavzul, ki dovoljujejo Evropskemu svetu 
(soglasno), da omogoči Svetu prehod s soglasja na kvalificirano večino ter s posebnega 
zakonodajnega postopka na redni postopek na nekaterih področjih. Čeprav so se 
premostitvene klavzule malo uporabljale ali se sploh niso, njihov obstoj nakazuje razvoj, 
ki si ga želijo države članice na medvladni konferenci.

3.3. Svet zaseda v različnih sestavah. Njihov seznam sprejme Evropski svet. 

Pogodba navaja dva sveta: Svet za splošne zadeve in Svet za zunanje zadeve (člen 16(6) 
PEU). To ni naključje. Pogodba je želela poudariti, da imata pri delovanju Sveta osrednjo 
vlogo ti dve sestavi, in za vsako določa posebne naloge.

Svet za splošne zadeve in Svet za zunanje zadeve zdaj sestavljajo ministri za zunanje 
zadeve. Od uvedbe skupne zunanje politike v maastrichtski pogodbi je dejavnost Sveta za 
zunanje zadeve zapostavila Svet za splošne zadeve. Konvencija je v novem 
institucionalnem sistemu želela poudariti ključno vlogo Sveta za splošne zadeve.

3.3.1. Naloga Sveta za splošne zadeve je v novem institucionalnem ravnovesju bistvena. 
Ima tri naloge:

– skrbi za doslednost dela in dejavnosti Sveta v njegovih različnih sestavah,
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– usklajuje delo Sveta z delom Komisije in Evropskega parlamenta,
– skupaj s predsednikoma Evropskega sveta in Komisije skrbi za pripravo 

zasedanj in nadaljnje ukrepanje Evropskega sveta.

Poleg tega Svet za splošne zadeve obravnava posebna vprašanja: institucionalna 
vprašanja, horizontalna vprašanja, ki zadevajo več politik, kot je na primer širitev.

Lahko bi razmislili tudi o tem, da se Svetu za splošne zadeve zaupa odobritev 
proračuna in večletnih finančnih perspektiv.

Dejansko mora biti Svet za splošne zadeve na politični ravni enak odboru 
COREPER. V okviru svoje funkcije usklajevanja mora odločati o vprašanjih, ki se 
trenutno po njegovi krivdi preveč enostavno predložijo Evropskemu svetu.

3.3.2. Svet za zunanje zadeve je zadolžen za celotno zunanjepolitično delovanje Unije in 
ne le za skupno zunanjo in varnostno politiko (SZVP). 

Posebna težava se pojavlja pri skupni varnostni politiki. Pogodba določa (člen 42 
PEU), da je skupna varnostna in obrambna politika sestavni del SZVP. Vendar 
posebna sestava Sveta za varnost in obrambo ni navedena. Kot velja sedaj, je 
zaželeno, da se na Svet za zunanje zadeve povabijo ministri za obrambo, še 
posebej zato, ker je visoki predstavnik odgovoren za ti dve politiki. Poleg tega 
izjava št. 9 (o členu 16(9)) določa, da politično-varnostnemu odboru predseduje 
predstavnik visokega predstavnika.

3.3.3. V kolikor imata Svet za splošne zadeve in Svet za zunanje zadeve zelo različne 
naloge, je ustrezno, da se njuni sestavi razlikujeta. Če je jasno, da so v Svetu za 
zunanje zadeve ministri za zunanje zadeve, ni nujno, da so ti tudi člani Sveta za 
splošne zadeve, kot iz zgodovinskih razlogov velja sedaj. Dejavnosti Sveta za 
zunanje zadeve so postale tako obsežne, da združitev obeh Svetov ni realna. Upati 
je, da bodo vlade držav članic to upoštevale.

Sam predsednik vlade bi lahko prav tako imel vlogo v Svetu za splošne zadeve, 
natančneje pri pripravi zasedanj Evropskega sveta v času predsedovanja njegove
države Svetu. Zato bi lahko tako kot predsednik Komisije sodeloval pri pripravi in 
kontinuiteti dela Evropskega sveta.

3.4. Sestavam Sveta (razen Svetu za zunanje zadeve) predsedujejo predstavniki držav članic 
po načelu enakopravne rotacije.

Na prvi pogled lizbonska pogodba ohranja sedanje razmere. Vseeno vsebuje osnutek 
sklepa Evropskega sveta o izvajanju določenega števila členov Pogodbe, zlasti izjava št. 9 
(o členu 16(9)), pomembno določilo: Svetu predsedujejo vnaprej določene skupine treh 
držav članic. V nasprotju s sedanjo trojko, ki se vsakih šest mesecev menja, lizbonska 
pogodba predvideva stalno skupino za obdobje 18 mesecev.

Seveda sklep Evropskega sveta določa, da se te skupine oblikujejo ob upoštevanju 
njihove raznolikosti ter geografskih in demografskih ravnovesij. 
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Trojka bi lahko v sodelovanju s Komisijo in Parlamentom v okviru večletnega 
načrtovanja oblikovala program za obdobje 18 mesecev, kar bi zagotovilo večjo 
kontinuiteto pri delu. (Prim. E spodaj.)

Priporočilo

Parlament bi moral povabiti predsednike vlad držav članic, ki sestavljajo trojko, da 
predstavijo svoj 18-mesečni program. V obdobju 18 mesecev predsednik vlade, ki 
predseduje, na začetku in ob koncu predsedovanja predstavi Evropskemu 
parlamentu dejavnosti predsedovanja. 

3.5. Nov protokol potrjuje obstoj Euroskupine s stalnim predsedstvom za obdobje dveh let in 
pol.

Predsedstvo izvoli skupina. Prednostna naloga predsedstva Euroskupine je zagotavljanje 
informacij in sodelovanja s Svetom za ekonomske in finančne zadeve. Navedeno je, da se 
skupina povabi v Evropski svet, kadar se obravnavajo zadeve ekonomske in finančne 
politike.

Čeprav protokol uporablja izraze „posebne določbe za okrepljen dialog“, bi lahko bil 
model v okviru okrepljenega sodelovanja. To velja tudi za določbe držav članic, katerih 
valuta je euro. „Določbe za države članice, katerih valuta je euro“ so razvrščene v 
poglavju 4, naslov VIII (Pogodba o delovanju Evropske unije): „Ekonomska in 
monetarna politika“.

Poudariti je treba, da lahko s temi določbami Euroskupina sprejme „ustrezne ukrepe za 
zagotovitev enotnega zastopanja v mednarodnih finančnih institucijah in na konferencah“ 
(člen 138(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije).

4. Komisija (člen 17 PEU)

4.1. Pogodba o Evropski uniji (člen 17 PEU) potrjuje cilj in naloge Komisije, pri čemer jih 
določa jasneje kot sedanja pogodba. Potrjuje in pojasnjuje prakso, kakršno je razvila.

Zelo je pomembno, da se s pogodbo Komisiji izrecno zaupa naloga uvajanja letnega in 
večletnega načrtovanja Unije ter predlaganja medinstitucionalnih sporazumov. Glede na 
razširitev pristojnosti Skupnosti, zlasti kar zadeva pravosodje in notranje zadeve, bo 
ključnega pomena, da nova Komisija ob svojem imenovanju oblikuje zakonodajni 
program. (Prim. E.)

Pogodba Komisiji prav tako zaupa nalogo zastopanja na področjih, za katere je pristojna. 
Je torej poleg predsednika Evropskega sveta in visokega predstavnika tretji organ, ki 
predstavlja Unijo. Jasno je, da bo za to potrebno sodelovanje.

Člen 17(2) PEU potrjuje pravico Komisije od dajanje pobud na zakonodajni ravni, s 
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čimer praktično ohranja njen sedanji skorajšnji monopol.

4.2. Glavna nova določba lizbonske pogodbe o Komisiji zadeva njeno sestavo. Od 1. 
novembra 2014 bo morala imeti Komisija število članov, ki ustreza dvema tretjinama 
števila držav članic.

Evropski parlament je od medvladne konference leta 2004 mnenja, da je zmanjšanje 
števila komisarjev ključna reforma, za katero se lahko obžaluje, da se bo uporabljala šele 
od leta 2014 naprej.

Pravzaprav je Evropski parlament mnenja, da je zmanjšanje števila članov Komisije 
nujno, da bi ohranili kolegijski značaj Komisije. 

Vendar pa se je Evropski svet na srečanju decembra 2008 ob upoštevanju dejstva, da 
veljavne pogodbe zahtevajo zmanjšanje števila komisarjev v letu 2009, dogovoril, da bo 
v primeru začetka veljavnosti lizbonske pogodbe v skladu z ustreznimi pravnimi postopki 
sprejeta odločitev, ki bo Komisiji omogočila, da bo še naprej sestavljena iz po enega 
člana iz posamezne države članice.

Evropski svet je torej na srečanju decembra 2008 v svojih sklepih jasno opozoril, da bo, 
če ne bo ratificirana lizbonska pogodba, še naprej veljal člen 213 pogodbe iz Nice.

4.3. Lizbonska pogodba je okrepila vlogo predsednika Komisije, ki se je na podlagi pogodb iz 
„prvega med enakimi“ razvil v pravega „predsednika“ kolegija. Soglasje o ohranitvi po 
enega komisarja iz posamezne države članice, ki je bilo doseženo na srečanju Evropskega 
sveta decembra 2008, bo prispevalo k nadaljnji krepitvi vloge predsednika. Tako pogodba 
poudarja, da predsednik odloča o notranji organizaciji Komisije. Z imenovanjem 
visokega predstavnika se mora strinjati. Komisarji odstopijo na zahtevo predsednika. 
Lizbonska pogodba krepi legitimnost predsednika, saj ga izvoli Evropski parlament, 
Evropski svet pa mora pred imenovanjem kandidata upoštevati rezultate volitev v 
Evropski parlament. Predsednik Komisije se bo tako lahko skliceval na resnično 
demokratično legitimnost. Nekateri menijo, da lahko politične stranke to legitimnost 
okrepijo s predstavitvijo svojega kandidata za predsednika med volilno kampanjo za 
volitve v Evropski parlament. 

Zaključna ugotovitev

Zaradi lizbonske pogodbe bodo morale politične institucije Unije poiskati novo 
medinstitucionalno ravnovesje.

Pogodba potrjuje in poudarja dejstvo, da deluje Unija po načelih parlamentarnega sistema.

Evropski parlament bo s posplošitvijo postopka soodločanja v celoti sodeloval pri 
zakonodajnem delu. Njegova zakonodajna pristojnost se bo razširila tudi na pravosodje in 
notranje zadeve. Imel bo polne proračunske pristojnosti, vsaj kar zadeva izdatke. Sodeloval bo 
pri zunanjepolitičnem delovanju Unije.

Evropski svet bo postal institucija. Svoj prostor bo moral v institucionalnem ravnovesju 
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poiskati glede na obstoječe institucije, in to še toliko bolj, ker ne bo sodeloval pri 
zakonodajnem delu, ki bo izključna pristojnost Evropskega parlamenta in Sveta na predlog 
Komisije. Evropski svet bo imel pomembno vlogo spodbujanja ter bo opredeljeval interese in 
strateške cilje zunanjega delovanja Unije.

Svet bo prav tako kot Evropski parlament zakonodajni dom; dejansko bo imel celo enake in 
nekoliko širše zakonodajne pristojnosti kot Evropski parlament, še posebej kar zadeva 
proračun, ter bo imel bistveno vlogo pri SZVP. Poudariti je treba bistveno vlogo Sveta za 
splošne zadeve pri usklajevanju.

Medtem ko si prizadevamo za večjo stabilnost in poenostavitev predsedovanja v Svetu, 
pogodba prinaša več zapletenosti, ki jo bo treba upravljati. V prihodnosti bodo tri stabilna 
predsedstva (Evropski svet, Svet za zunanje zadeve in Komisija), ki jim bo treba pridružiti 
predsednika Euroskupine in predsedniško trojko Sveta po rotacijskem sistemu. Odnos in 
razumevanje med odgovornimi za navedene funkcije bosta odločilna za dobro delovanje 
Unije. Zaželeno je, da je to sodelovanje bolj ali manj strukturirano.

C. MEDINSTITUCIONALNI ODNOSI

1. Za dobro organizacijo odnosov med različnimi institucijami Unije je pomembno, da 
pogodba (člen 295 Pogodbe o delovanju Evropske unije) daje pravno podlago za sklepanje 
medinstitucionalnih sporazumov. Določa, da so ti sporazumi lahko celo zavezujoči.

2. Večletno in letno načrtovanje zakonodajnega in proračunskega dela je bistveno za dobro 
medinstitucionalno delovanje. Pogodba izrecno nalaga Komisiji, da uvede letno in večletno 
načrtovanje. Predlaga, da se za to doseže medinstitucionalni sporazum. Poročilo predlaga 
(prim. v točki E) sklenitev okvirnega sporazuma med Komisijo, Svetom in Parlamentom, kot 
določa člen 17(1) PEU. 

3. Pogodba o Evropski uniji opredeljuje naloge Evropskega parlamenta (člen 14) in Sveta 
(člen 16) skoraj pod enakimi pogoji, kar poudarja „dvodomnost“ parlamentarnega sistema 
Unije. Posledično je primerno poudariti določbe, ki med drugim zadevajo dostop do 
informacij in sodelovanje v delovnih skupinah.

4. Ker postane Evropski svet drugačna institucija, se spremenijo medinstitucionalni odnosi, 
zlasti kar zadeva Svet. Na ta odnos je močno vplivalo dejstvo, da sta Evropski svet in Svet 
imela enako predsedstvo. Lizbonska pogodba določa drugačno predsedstvo za obe instituciji. 

4.1. Evropski svet izvoli svojega predsednika s kvalificirano večino za dobo dveh let in pol, z 
možnostjo enkratne ponovne izvolitve. Predsednik Evropskega sveta skrbi za pripravo in 
kontinuiteto dela Evropskega sveta v sodelovanju s predsednikom Komisije in na podlagi 
dela Sveta za splošne zadeve.

4.2. Pogodba o Evropski uniji preureja predsedstvo Sveta.

4.2.1. V skladu s členom 1 osnutka sklepa Evropskega sveta (izjava št. 9) Svetu, razen v 
primeru Sveta za zunanje zadeve, predsedujejo vnaprej določene skupine treh 
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držav članic (trojka) za obdobje 18 mesecev. Vsak član skupine predseduje za 
obdobje šestih mesecev vsem sestavam Sveta (razen Svetu za zunanje zadeve) in 
Odboru stalnih predstavnikov.

Trojka je nov element, ki lahko prispeva k večji kontinuiteti pri zakonodajnem 
delu.

4.2.2. Visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve predseduje Svetu za zunanje zadeve.

Sklep: Za Evropski svet, Komisijo in Svet za splošne zadeve je značilno stalno 
predsedovanje za celotno zakonodajno obdobje. Za Svet je značilno predsedovanje po 
sistemu rotacije. 

5. Predsedovanje Svetu po sistemu rotacije lahko ogrozijo tri stalna predsedovanja. To sicer 
ni namen pogodbe, ampak možna posledica. Oslabitev predsedovanja lahko povzroči 
oslabitev Sveta. Vloga predsedovanja v Svetu je pomembna tako pri usklajevanju del Sveta, 
kot pri sodelovanju in soodločanju s Parlamentom ter pri pripravah na zasedanja Evropskega 
sveta. Po posplošitvi soodločanja je v interesu Parlamenta, da je Svet dobro organiziran. 

6. Pogodba poudarja ključno vlogo Sveta za splošne zadeve in njegovo vodilno vlogo pri 
usklajevanju dejavnosti Sveta. Vloga Sveta za splošne zadeve je bistvena pri usklajevanju 
dela Sveta in pri usklajevanju z drugimi institucijami. Na politični ravni je primerljiv z 
odborom COREPER. Ponovno mora pridobiti tudi vlogo organa za reševanje sporov v Svetu, 
s čimer se odpravi navado, da se na Evropski svet preloži veliko število sporov, kar po 
nepotrebnem obremenjuje njegov program.

Pogodba poudarja tudi vlogo Sveta za splošne zadeve v odnosih Sveta z drugimi institucijami 
ter zlasti pri pripravi zasedanj in nadaljnjem ukrepanju Evropskega sveta.

Zadnja leta je bil Svet za splošne zadeve, ki je po sestavi enak Svetu za zunanje zadeve, 
zapostavljen zaradi obsega dela Sveta za zunanje zadeve. Upati je treba na razumevanje vlad 
držav članic, da je treba zaradi prevrednotenja vloge Sveta za splošne zadeve oblikovati 
drugačno sestavo, kot je sestava Sveta za zunanje zadeve.

Parlament vsako predsedstvo Sveta povabi, da predstavi in oceni svoj program na plenarnem 
zasedanju. Ohraniti in celo okrepiti je treba stike med predsedstvom in parlamentarnimi 
odbori. Svet je skupaj s Komisijo partner Parlamenta pri soodločanju.

7. V izjavi št. 6 je izpostavljeno, da je treba pri izbiranju oseb za tri stalna predsedstva 
„upoštevati potrebo po spoštovanju geografske in demografske raznolikosti Unije in njenih 
držav članic“. Čeprav to ni navedeno v izjavi, je treba prav tako upoštevati politično 
ravnovesje in uravnoteženo zastopanost spolov. V točki D sta predlagana časovni razpored in 
postopek za optimizacijo tega ravnovesja.

Priporočilo

Adlib Express Watermark



PE407.666v02-00 18/40 DT\764564SL.doc

SL

1. Pogodba je „ustavna“ podlaga za medninstitucionalne sporazume, ki tvorijo 
pravno podlago za sporazume med institucijami. Primerno je, da se v skladu s 
pogodbo sklene več okvirnih sporazumov, ki bi morali zajeti osnovne odnose med 
institucijami.

2. Evropski parlament, Svet in Komisija bi se morali dogovoriti o organizaciji 
večletnega (parlamentarno obdobje) in letnega načrtovanja ter o časovnem 
razporedu za imenovanja na začetku mandatnega obdobja (glej točki D in E).

3. Parlament bi moral imeti kot sozakonodajalec s Svetom enake pravice, med 
drugim v zvezi z dostopom do nekaterih dokumentov in sodelovanjem v nekaterih 
delovnih skupinah.

4. Parlament meni, da bi moral sekretariat Sveta, ki v skladu s pogodbo opravlja 
naloge sekretariata Evropskega sveta, vključevati posebno službo za zagotavljanje 
pomoči Evropskemu svetu. Poleg tega je primerno, da se v proračunu Evropskega 
sveta predvidi financiranje urada predsednika Evropskega sveta, ki bi bil usklajen 
z uradom predsednika Evropskega parlamenta.

5. Poslovnik Evropskega sveta bi moral opredeliti pogoje odnosov Evropskega sveta 
s Parlamentom, vključno s pogoji za sodelovanje predsednika Parlamenta na 
zasedanjih Evropskega sveta. Predsednik Evropskega sveta in predsednik 
Evropskega parlamenta v zvezi s tem dosežeta dogovor.

6. Poslovnik Evropskega parlamenta mora določati, da predsednik vlade države 
članice, ki predseduje Svetu, na začetku mandata predstavi program predsedstva 
Evropskemu parlamentu, na koncu mandata pa oceni rezultate. Predsedniška 
trojka prav tako predstavi svoj program za naslednjih 18 mesecev.

7. Okrepiti je treba stike med predsedstvom Sveta in parlamentarnimi odbori.

8. Evropski parlament izpostavi glavno vlogo, ki jo imata v skladu s pogodbo Svet za 
splošne zadeve in njegovo predsedstvo v novem institucionalnem ravnovesju. Na 
politični ravni je primerljiv z odborom COREPER. Njegova vloga je prav tako 
bistvena pri notranjem usklajevanju dela Sveta in pri usklajevanju z drugimi 
institucijami.

Svet za splošne zadeve bo moral imeti v prihodnosti glavno vlogo pri usklajevanju 
dejavnosti različnih sestav Sveta in reševanju morebitnih sporov na ravni teh 
sestav, ki se jih ne bo več smelo samodejno posredovati Evropskemu svetu. 
Evropski parlament izpostavlja pomen vključenosti predsednikov vlad, zlasti med 
polletnim predsedovanjem njihove države Svetu.

Evropski parlament vztraja pri dejstvu, da je v skladu s pogodbo sestava Sveta za 
splošne zadeve ločena od sestave Sveta za zunanje zadeve. To sta dva ključna 
sveta, ki imata zelo različne naloge in dve različni predsedstvi, zaradi česar je 
potrebna ločena sestava. Sodelovanje v obeh svetih v novem institucionalnem 
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sistemu ni več mogoče, ker eno vedno poteka na škodo drugega. Parlament 
zahteva, da se države članice zavedajo potrebe po okrepitvi Sveta za splošne 
zadeve in da sprejmejo potrebne določbe v zvezi s tem. 

9. Parlament poudarja pomembno vlogo Komisije kot pobudnice večletnega in 
letnega načrtovanja, in sicer na zakonodajni ravni ter na finančni in proračunski 
ravni.

10. Parlament izpostavlja pomen rednega in strukturiranega usklajevanja med 
Parlamentom, Svetom (za splošne zadeve) in Komisijo pri organizaciji 
zakonodajnega in proračunskega dela.

D. (PRVA) IMENOVANJA

1. Izjava št. 6 določa, da bo treba „pri izbiranju oseb, pozvanih k opravljanju funkcije 
predsednika Evropskega sveta, predsednika Komisije in visokega predstavnika Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko, ustrezno upoštevati potrebo po spoštovanju geografske 
in demografske raznolikosti Unije in njenih držav članic“. Temu se lahko doda: „ter politično 
raznolikost in uravnoteženo zastopanost spolov“.

Glede na to, da člen 18 (PEU) določa, da Evropski svet predlaga kandidata za predsednika 
Komisije „ob upoštevanju volitev v Evropski parlament“, se zdi primerno, da se postopek 
imenovanja začne šele po volitvah v Evropski parlament, da so na voljo vsi potrebni podatki 
za zahtevano ravnovesje iz izjave 6.

Izvolitvi predsednika Komisije (julija) bi najprej sledilo imenovanje Komisije, vključno z 
visokim predstavnikom – podpredsednikom Komisije (oktobra). Ta cikel bi se končal z 
izvolitvijo predsednika Evropskega sveta (novembra). 

Prednost tega vrstnega reda je, da so že na začetku postopka znani rezultati volitev v Evropski 
parlament. Hkrati je predsednik Evropskega sveta, ki mu mandat poteče (in ga ni mogoče
ponovno imenovati, če je to njegov drugi mandat), najprimernejši za organizacijo potrebnih 
usklajevanj med Parlamentom in Evropskim svetom pred predstavitvijo kandidatov za 
predsednika Komisije, visokega predstavnika in drugih komisarjev. V skladu s tem časovnim 
zaporedjem se predsednik Evropskega sveta, ki mu mandat poteče, posvetuje s Parlamentom 
pred odločitvijo Evropskega sveta o predstavitvi kandidata, o katerem se voli v Evropskem 
parlamentu.

Navedeno priporočilo vključuje naslednji časovni razpored:

Prvi teden v juniju: volitve v Evropski parlament;

– prvi in drugi teden: oblikovanje političnih skupin;
– tretji teden: predsednik Evropskega sveta se posvetuje s predsedniki 

političnih skupin o predsedniku Komisije;
– četrti in peti teden: Evropski svet s kvalificirano večino predstavi 

kandidata za predsednika Komisije;
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Sredina julija: Evropski parlament izvoli predsednika Komisije po njegovi 
predstavitvi;

– julij - avgust - september: izvoljeni predsednik Komisije predstavi 
seznam komisarjev, ki ga mora potrditi Evropski svet. Evropski svet 
predlaga visokega predstavnika s soglasjem predsednika Komisije;

– do sredine oktobra: Evropski parlament potrdi sestavo Komisije, 
vključno s predsednikom in visokim predstavnikom;

Sredina oktobra: Evropski svet imenuje Komisijo;

November: izvolitev novega predsednika Evropskega parlamenta.

Opozoriti je treba, da se je Evropski parlament v eni od svojih resolucij1 zavzemal za to, da bi 
bile volitve en mesec prej, tj. sredi maja, da bi se olajšala priprava navedenega postopka. Tako 
bi bilo na voljo več časa za posvetovanja med pripravami na izvolitev predsednika Komisije. 

Priporočilo

Evropski parlament in Evropski svet se morata dogovoriti o časovnem razporedu 
in postopku imenovanj. Evropski parlament bi lahko predlagal, da volitve v 
Evropski parlament potekajo tako, kot je predlagano zgoraj.

2. Člen 17 PEU določa, da predsednika Komisije izvoli Evropski parlament. Kandidata 
predlaga Evropski svet „ob upoštevanju volitev v Evropski parlament in po opravljenih 
ustreznih posvetovanjih“. Pogodba torej upravičeno ne predpisuje uradnega posvetovanja s 
Parlamentom. Vendar izjava št. 11 jasno določa vključenost Evropskega parlamenta, saj sta 
„Evropski parlament in Evropski svet v skladu z določbami pogodb skupaj odgovorna za 
nemoten potek postopka za izvolitev predsednika Evropske komisije. Pred odločitvijo 
Evropskega sveta predstavniki Evropskega parlamenta in Evropskega sveta tako opravijo 
potrebna posvetovanja v okviru, ki velja za najprimernejšega. V skladu s prvim 
pododstavkom člena 17(7) se ta posvetovanja osredotočijo na strokovne izkušnje kandidatov 
za funkcijo predsednika Komisije, pri čemer se upoštevajo volitve v Evropski parlament. 
Podrobnosti teh posvetovanj se lahko določijo pravočasno z medsebojnim dogovorom med 
Evropskim parlamentom in Evropskim svetom.“ 

Evropski parlament in Evropski svet bi se lahko dogovorila za naslednji postopek. Evropski 
parlament se bo sestal s predsednikom Evropskega parlamenta, ki mu mandat poteče, in 
ločeno s predsedniki političnih skupin (skupaj s predsednikom stranke ali omejeno delegacijo 
ali brez njih). To posvetovanje bo potekalo tretji teden po volitvah, kar skupinam omogoča, da 
organizirajo prvi in drugi teden. Evropski svet lahko pooblasti svojega predsednika za ta 

                                               
1 Resolucija o smernicah za potrditev Evropske komisije (odstavek 3), o kateri se je glasovalo 11.12.2005 na 
podlagi poročila poslanca Duffa.
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posvetovanja in poročanje Evropskemu svetu. S tem postopkom se prepreči sprejetje 
uradnega stališča Evropskega parlamenta, kar bi bilo v nasprotju s pogodbo, Evropskemu 
svetu pa omogoča, da je v celoti obveščen o stališču političnih skupin v Parlamentu.

Ta postopek bo časovno zelo omejen. Jasno je, da bi bil ta postopek, če bi bile volitve v 
Evropski parlament sredi maja, tako kot si želi Evropski parlament, namesto sredi junija, tako 
kot zdaj, tako časovno manj omejen.

Priporočilo

Naslednje spremembe so predlagane za zagotovitev „ustreznih posvetovanj“ (člen 
17(7) PEU) po volitvah, da lahko Evropski parlament predstavi kandidata za 
predsednika Komisije: Parlament mora imeti po svojih volitvah na voljo dva tedna za 
oblikovanje političnih skupin. Evropski svet (njegov predsednik) se v tretjem tednu 
ločeno posvetuje s predsednikom Evropskega parlamenta, ki mu mandat poteče, in 
predsedniki vseh političnih skupin (skupaj s predsednikom stranke ali omejeno 
delegacijo ali brez njih).

3. Komisija

Treba je opozoriti, da je bil po Duffovem poročilu1 o smernicah za potrditev Evropske 
komisije spremenjen Poslovnik Parlamenta, kar zadeva potrditev Komisije2

4. Prva imenovanja

Zdaj je že jasno, da postopek ratifikacije na Irskem – čeprav predpostavimo, da bo uspešno 
izveden – ne bo zaključen pred evropskimi volitvami junija 2009. Lizbonska pogodba bo torej 
v najboljšem primeru začela veljati po evropskih volitvah junija 2009, ko bo že izvoljen 
prihodnji Parlament. Zato se med drugim postavlja vprašanje, kakšne posledice bo to imelo za 
sam Parlament in imenovanje prihodnje Komisije.

Sklepi, ki jih je decembra 2008 podal Evropski svet glede obnovitve postopka ratifikacije v tej 
državi, lahko služijo kot nove oporne točke, na podlagi katerih bo mogoče oblikovati nov 
okvir za ta prehod ob upoštevanju, da bo ob koncu tega leta ali takoj v začetku leta 2010 
morda začela veljati lizbonska pogodba.

4.1. Evropski parlament

To poročilo načeloma ne obravnava sestave Evropskega parlamenta. Vendar je treba 
kljub temu v grobih potezah preveriti, ali je bilo v sklepih Evropskega sveta, sprejetih 
decembra 2008, upoštevano stališče Evropskega parlamenta, kot je bilo opredeljeno v 
poročilu Lamassoure-Séverin. Treba je opozoriti, da je Evropski svet v Lizboni z 

                                               
1 A6-0179/2005: Poročilo o smernicah za potrditev Evropske komisije (7. junij 2005, Andrew Duff).
2 A6-0198/2008: Poročilo o spremembi Poslovnika Parlamenta v zvezi s potrditvijo Komisije (29. maj 2008).
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dodatkom enega samega poslanca („[...] sedemsto petdeset, poleg predsednika [...]“1) 
potrdil politični predlog, ki ga je v tem poročilu podal Evropski parlament. Evropski svet 
logično ugotavlja, da bodo morale volitve vsekakor potekati v skladu s sistemom, 
sprejetim v Nici (s katerim je predvidenih 736 poslancev, od tega največ (99) za Nemčijo 
in najmanj (5) za Malto). To pomeni, da bo treba, če bo začela lizbonska pogodba veljati 
nekaj časa po volitvah, na podlagi predloga Evropskega parlamenta2 povečati število 
poslancev iz nekaterih držav članic. Vendar v tem mandatu ne bo mogoče zmanjšati 
števila nemških poslancev. Torej je edina razumna rešitev tista, ki jo ponuja Evropski 
svet: to je začasno (do volitev leta 2014) povečanje števila poslancev na 754 (+ 3). To bi 
bilo mogoče na primer z vključitvijo prehodnega standarda v protokol, katerega 
ratifikacija ne bi smela biti vprašljiva.3

Medtem – in če bo lizbonska pogodba potrjena – bi lahko ti izvoljeni poslanci 
prisostvovali kot opazovalci brez pravice glasovanja.

4.2. Postopek imenovanja Komisije

4.2.1. Evropski svet, ki se je sestal decembra 2008, je določil, da se bo postopek 
imenovanja prihodnje Komisije, zlasti imenovanja njenega predsednika, začel 
takoj po volitvah v Evropski parlament, ki bodo potekale junija 2009.

To načeloma pomeni, da se bo postopek imenovanja prihodnje Komisije začel v 
skladu z določbami iz pogodbe iz Nice. V sklepu Evropskega sveta, ki je bil 
sprejet decembra 2008, je bilo izrecno omenjeno le imenovanje predsednika 
Komisije, zato se postavlja vprašanje, ali namerava Evropski svet pustiti, da se bo 
celoten postopek odvijal po enakih pravilih.

Treba je torej razjasniti, kako bo potekalo vodenje postopka imenovanja prihodnje 
Komisije, zlasti z vidika časovnega razporeda in različnih dejavnikov, povezanih 
z različnimi fazami postopka na podlagi pogodbe iz Nice ali lizbonske pogodbe.

4.2.2. Če se bo postopek imenovanja prihodnje Komisije – in zlasti imenovanja njenega 
predsednika – začel takoj po volitvah v Evropski parlament junija 2009, se bo ta 
postopek začel pred ratifikacijo lizbonske pogodbe, čeprav so pristojnosti 
Evropskega parlamenta v postopku imenovanja predsednika Komisije z lizbonsko 

                                               
1 Sedeži so med države članice razdeljeni „proporcionalno upadajoče“, z največ 96 sedeži in najmanj 6 sedeži na 
državo članico.
2 A6-0351/2007: Poročilo o sestavi Evropskega parlamenta (3. oktober 2007, Alain Lamassoure in Adrien 
Severin).
3 Nekateri evropski voditelji, med drugim francoski predsednik Nicolas Sarkozy, v svojih izjavah omenjajo 
možnost, da bi to izvedli ob podpisu pristopne pogodbe s Hrvaško. To bi bilo možno, če bi bila ta pogodba 
podpisana in ratificirana pravočasno, da bi bilo mogoče sestavo Evropskega parlamenta prilagoditi v približno 
istem času, kot bi začela veljati lizbonska pogodba. Vendar bi bilo treba hkrati s to prilagoditvijo dodati še 
število poslancev, dodeljeno Hrvaški, s čimer bi število poslancev Evropskega parlamenta že med mandatom 
2009–2014 preseglo število 754. To bi bilo sprejemljivo, če bi bil dosežen neformalni dogovor z Evropskim 
parlamentom (kot se je to zgodilo pred sprejetjem lizbonske pogodbe), pri čemer bi bilo treba upoštevati dejstvo, 
da bo moral po začetku veljavnosti lizbonske pogodbe Evropski parlament na lastno pobudo in z odobritvijo 
Evropskega sveta odločiti o sestavi Evropskega parlamenta in zlasti o novi razdelitvi sedežev, s katero bo za 
volitve leta 2014 doseženo število 751 poslancev, kot je to določeno z načeli in postopkom iz lizbonske pogodbe.  
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pogodbo bistveno okrepljene.

Na podlagi pogodbe iz Nice namreč predsednika Komisije imenuje Svet v sestavi 
predsednikov držav ali vlad z odobritvijo Parlamenta. Po drugi strani je v 
lizbonski pogodbi določeno, da predsednika izvoli Parlament na predlog 
Evropskega sveta in po ustreznih posvetovanjih.

Zato mora biti Parlament še posebej pozoren na to, da ne bodo pod vprašaj 
postavljene njegove posebne pravice in da ne bo konec koncev predsednik 
imenovan „po postopku iz Nice“, medtem ko bo izvajal „pristojnosti iz Lizbone“.

Če bo Evropski svet vztrajal pri odločitvi, ki jo je sprejel decembra 2008, mora 
Evropski parlament vztrajati, da morajo voditelji držav ali vlad (neformalno) 
upoštevati nove pristojnosti, ki jih Evropskemu parlamentu glede imenovanja 
predsednika Komisije podeljuje lizbonska pogodba. Zlasti bi bilo treba upoštevati 
volilne izide in opraviti posvetovanja z glavnimi političnimi strankami, ki bodo 
zastopane v Evropskem parlamentu. Če bo želel Evropski svet ravnati v skladu s 
tem, bo moral po volitvah v Evropski parlament predvideti čas, potreben za 
posvetovanje, in šele nato Evropskemu parlamentu predložiti kandidaturo za 
predsednika Komisije. Prednost takega postopka je, da se v bistvenih elementih 
sklada z novimi pravili iz lizbonske pogodbe, ne da bi bil zato nezakonit z vidika 
trenutno veljavne pogodbe iz Nice.1

V primeru ratifikacije lizbonske pogodbe bo lahko Evropski parlament tudi 
formalno izvolil predsednika Komisije, katerega imenovanje bo predhodno 
odobril na podlagi postopka iz pogodbe iz Nice. To še toliko bolj drži, ker bo 
Evropski svet, ko bo imenoval kandidata po evropskih volitvah, neformalno 
ravnal v skladu s posvetovalnim postopkom, določenim z lizbonsko pogodbo.

4.2.3. Položaj je drugačen v primeru Komisije, saj je s pogodbo iz Nice določeno, da bo 
število komisarjev manjše od števila držav članic (kar na podlagi izjave 
Evropskega sveta, ki se je sestal decembra 2008, ne bi več držalo, če bi začela 
veljati lizbonska pogodba); poleg tega pogodba iz Nice v nasprotju z lizbonsko 
pogodbo ne predvideva podpredsednika/visokega predstavnika.

Če bi Irci na novem referendumu ratificirali lizbonsko pogodbo, se ne zdi očitno, 
da bi bilo treba novo Komisijo imenovati na podlagi pogodbe iz Nice. Komisija bi 
morala biti po začetku veljavnosti lizbonske pogodbe formalno imenovana in 
začeti opravljati svoje funkcije v sestavi in s pristojnostmi na podlagi te pogodbe. 

                                               
1 To bi bila namreč bolj ali manj le ponovitev scenarija iz leta 2004, ki se je neformalno že večinoma skladal s 
priporočili iz ustavne pogodbe, ki je bila tik pred sklenitvijo, ta priporočila pa so bila nato potrjena v lizbonski 
pogodbi. Evropski svet bi s tem pokazal politično voljo, saj bi izrazil pripravljenost, da upošteva voljo evropskih 
volivcev. Poleg tega ni mogoče zanemariti niti dejstva, da je tudi brez določbe o tem, da predsednika Komisije 
izvoli Evropski parlament, v pogodbi iz Nice že določeno, da kandidata, ki ga imenuje Evropski svet, odobri 
Evropski parlament, katerega odločitev ni le politična, ampak tudi pravno zavezujoča (s še eno pomembno 
razliko: medtem ko se z lizbonsko pogodbo za njegovo izvolitev zahteva absolutna večina, se s pogodbo iz Nice 
za njegovo odobritev zahteva navadna večina). 
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To naj bi se po najbolj optimistični različici – v skladu s katero naj bi bil irski 
referendum organiziran najpozneje oktobra 2009 – zgodilo v začetku leta 2010.

4.2.4. Vendar se na podlagi pogodbe iz Nice1 trenutni Komisiji mandat izteče 
31. oktobra 2009. To določbo bi bilo mogoče spremeniti le s spremembo primarne 
zakonodaje (protokol itd.), kar pa se za 27 članic ne zdi prednostna naloga. 
Nasprotno, če nova Komisija na ta datum še ne bi bila imenovana, bi morala svoje 
funkcije še naprej opravljati sedanja Komisija, vendar bi bile njene pristojnosti 
najverjetneje omejene na vodenje tekočih poslov. Tak položaj lahko traja nekaj 
tednov ali kvečjemu mesec ali dva, ne pa dalj časa. 

V takih okoliščinah bo moral novi Parlament v sodelovanju z Evropskim svetom 
po svojih najboljših močeh voditi postopek imenovanja nove Komisije, s čimer bo 
omogočil, da bo ta potekal ob upoštevanju nove sestave in novih pristojnosti 
Komisije ter novih pristojnosti Evropskega parlamenta, določenih z lizbonsko 
pogodbo.

4.2.5. Treba je predvideti tudi možnost, da izid referenduma ne bo pozitiven in zato 
lizbonska pogodba ne bo mogla začeti veljati v začetku leta 2010. Pri tem se je 
treba zavedati, da se bodo v tem primeru še naprej uporabljala pravila iz pogodbe 
iz Nice in da bo moral Evropski svet – kot je to določeno v Protokolu o širitvi 
Evropske unije – sprejeti odločitev o številu članov prihodnje Komisije (ki mora
biti nujno manjše od števila držav članic Unije) in pogoje, pod katerimi bo 
potekala rotacija, ki bo temeljila na načelu enakosti, kot je to določeno v 
zadevnem protokolu.

Priporočilo

Pri politični vlogi Evropskega parlamenta, kar zadeva izvolitev predsednika 
Komisije in imenovanje Komisije v celoti – vključno z visokim 
predstavnikom –, je treba vsekakor upoštevati bistvene elemente določb iz 
lizbonske pogodbe, čeprav se bo postopek začel še v obdobju veljavnosti 
pogodbe iz Nice. Institucije bi morale skleniti politični dogovor, s katerim bi 
zagotovile izpolnitev tega cilja.

5. Kar zadeva predsedstvo Evropskega sveta, sta bila v izjavi, priloženi sklepom 
Evropskega sveta iz decembra 2008, določena spodaj navedena prehodna ukrepa. 

Če bi začela lizbonska pogodba veljati, ko se bo polletno obdobje predsedovanja Svetu že 
začelo, Evropski svet – da bi se upoštevala pripravljalna dela in bi se zagotovilo nepretrgano 
delovanje – soglaša z naslednjima ukrepoma:

                                               
1 Kot je bila spremenjena z Aktom o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, 
Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike 
Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija (člen 45(c)).
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− pristojni organi države članice, ki v zadevnem polletnem obdobju predseduje Svetu, bodo 
do izteka tega obdobja še naprej predsedovali vsem preostalim srečanjem Sveta in 
Evropskega sveta ter srečanjem s tretjimi državami;

− naslednje polletno predsedstvo Sveta bo moralo med svojim polletnim mandatom na 
podlagi določb pogodbe sprejeti konkretne potrebne ukrepe, kar zadeva organizacijske in 
stvarne vidike predsedovanja Evropskemu svetu in Svetu za zunanje zadeve. Glede teh 
vprašanj se bodo tesno posvetovali zadevno predsedstvo, (izvoljeni) predsednik 
Evropskega sveta in (imenovani) visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko.

E. MEDINSTITUCIONALNEMU NAČRTOVANJU MANDATNEGA OBDOBJA 
NAPROTI

Do zdaj je bilo strateško in operativno načrtovanje med institucijami več let bolj ali manj 
ločeno. Komisija je razvila dialog o strateškem in zakonodajnem načrtovanju z Evropskim 
parlamentom in vzporedno s Svetom. Vendar ti dve veji zakonodajne oblasti nikoli ne 
sodelujeta pri vsebinskem dialogu v zvezi z njunimi prednostnimi politikami in operativnim 
načrtovanjem njunih dejavnosti. Posplošitev soodločanja in nove določbe lizbonske pogodbe 
spodbujajo k vzpostavitvi takega medinstitucionalnega načrtovanja.

1. Novosti iz lizbonske pogodbe

Spremembe iz lizbonske pogodbe v zvezi z načrtovanjem omogočajo izboljšanje tega stanja, 
če je politična volja, da se to naredi.

1.1. Kar zadeva Komisijo, tj. institucija, ki ima zlasti pravico do zakonodajne pobude, člen 17 
določa, da „daje pobude za letno in večletno načrtovanje Unije z namenom doseči med-
institucionalne sporazume“.

1.2. Kar zadeva Evropski svet, člen 15 PEU določa: „1. Evropski svet daje Uniji potrebne 
spodbude za njen razvoj in zanj opredeljuje splošne politične usmeritve in prednostne 
cilje. Ne opravlja zakonodajne funkcije.“ 

To splošno nalogo dopolnjuje posebna naloga na področju območja svobode, varnosti in 
pravice: v skladu s členom 68 Pogodbe o delovanju Evropske unije „Evropski svet določi 
strateške smernice za zakonodajno in operativno načrtovanje na območju svobode, 
varnosti in pravice“.

1.3. Kar zadeva Svet, člen 16 PEU določa, da „opravlja funkcijo oblikovanja politike in 
usklajevanja v skladu s Pogodbama“.

Izjava 9 vsebuje osnutek sklepa Evropskega sveta o predsedovanju v Svetu, pri čemer 
člen 1(2) tega osnutka sklepa določa: „2. Vsak član skupine (trojke) izmenično 
predseduje za obdobje šestih mesecev vsem sestavam Sveta, razen Svetu za zunanje 
zadeve. Ostali člani skupine predsedstvu na podlagi skupnega programa pomagajo pri 
izpolnjevanju vseh njegovih obveznosti. Člani skupine se lahko med seboj dogovorijo za 
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drugačno ureditev.“

Člen 3 istega osnutka sklepa določa, da „Svet za splošne zadeve, v sodelovanju s 
Komisijo, zagotavlja v okviru večletnega načrtovanja usklajeno in kontinuirano delo 
različnih sestav Sveta. Predsedujoče države članice sprejmejo ob pomoči generalnega 
sekretariata Sveta vse ukrepe, potrebne za organizacijo in nemoten potek dela Sveta.“

1.4. Lizbonska pogodba prav tako zagotavlja pravno podlago za večletno finančno 
načrtovanje (glej točko 3). Povezava s političnim in zakonodajnim načrtovanjem je 
potrebna tudi, če to ni posebej določeno v pogodbi.

2. Nekaj vprašanj o obsegu in vsebini načrtovanja

2.1. Načrtovanje je po naravi potrebna medinstitucionalna naloga: če bi imela vsaka institucija 
Unije popolnoma samostojen program politik brez posvetovanja z drugimi institucijami 
in z opredelitvijo svojega časovnega razporeda glede na svoje prednostne naloge, bi bilo 
usklajevanje med institucijami zelo težko in bi slabo vplivalo na skladnost politik Unije 
in potek postopkov. Načrtovanje je torej praktično potrebno, saj je potrebno usklajevati 
dejavnosti različnih institucij v zvezi z nekaterimi skupno določenimi cilji. Vendar 
njegov cilj nikakor ni ogrožanje posebnih pristojnosti posameznih institucij in postopkov 
odločanja iz pogodb, zlasti rokov, ki jih določata pogodbi in so zavezujoči.

2.2. To je jasno izraženo v besedilu člena 17. Komisija daje pobude za načrtovanje, na 
podlagi katerega se lahko sklenejo (ni nujno) medinstitucionalni sporazumi. 

Opozoriti je treba, da so medinstitucionalni sporazumi končno uradno priznani v 
členu 295 Pogodbe o delovanju Evropske unije: „Evropski parlament, Svet in Komisija se 
med seboj posvetujejo in v medsebojnem soglasju določijo načine svojega sodelovanja. V 
ta namen lahko v skladu s Pogodbama sklenejo med-institucionalne sporazume, ki so 
lahko zavezujoči.“

Iz besedila te določbe je mogoče preprosto sklepati, da so lahko medinstitucionalni 
sporazumi zavezujoči ali ne, odvisno od želje strank. Prav tako je jasno, da načelo, v
skladu s katerim so sklenjeni medinstitucionalni sporazumi, tudi če so zavezujoči, ne 
more omejevati pristojnosti institucij, kot so opredeljene v pogodbah.

2.3. Kar zadeva obseg in vsebino načrtovanja, lahko prav tako razlikujemo med:

a) pobudami za strateško načrtovanje z večinoma politično vsebino, s katerimi se 
opredelijo prednostne naloge in politični cilji Unije za določeno obdobje;

b) pobudami, katerih namen je operativno načrtovanje dejavnosti (organizacija dela, 
določitev časovnega razporeda, izmenjava informacij o poteku postopkov itd.). 
Zadevno poročilo je osredotočeno na potrebe prve vrste načrtovanja, pri čemer se 
upošteva pomen drugega za dobro izvajanje ciljev, opredeljenih s strateškim 
načrtovanjem.

2.4. Izjava št. 9 je lahko zavajajoča, ker se v členu 3 sklicuje na „večletno načrtovanje“ v 
zvezi z vlogo Sveta za splošne zadeve, v členu 1(2) pa na „skupne programe“ (za 18 
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mesecev) skupin treh predsedstev. Očitna razlaga je, da se večletno načrtovanje nanaša na 
načrtovanje Komisije (člen 17(1) PEU), pri čemer je treba skupne programe 
predsedniških trojk vključiti v večletno načrtovanje. Dobro bi bilo, če bi Svet določil 
odnos med tema dvema vrstama načrtovanja.

2.5. Kadar govorimo o načrtovanju, govorimo zlasti o triu Komisija–Parlament–Svet. Vendar 
je treba prav tako upoštevati dva druga udeleženca: na eni strani Evropski svet, ob 
upoštevanju njegove vloge dajanja političnih spodbud, in na drugi strani visokega 
predstavnika, kot predsednika Sveta za zunanje zadeve.

3. Povezanost strateškega in finančnega načrtovanja (večletni finančni okvir)

3.1. Treba je vzpostaviti vez med strateškim in finančnim načrtovanjem, ki je v pogodbah 
prvič izrecno priznana. Pogodbi celo določata, da je pravno zavezujoča v zvezi z letnim 
proračunom. Pogodba pravzaprav določa, da Svet po odobritvi Evropskega parlamenta 
sprejme uredbo o določitvi večletnega finančnega okvira za dobo najmanj petih let.
Večletno finančno načrtovanje ima jasno politično in zakonodajno naravo: določa 
politične prednostne naloge Unije (na področjih dejavnosti, ki morajo biti finančno 
podprta) in sredstva za njihovo dosego. Opredelitev večletnega finančnega okvira vedno 
spremlja zakonodajni paket, v okviru katerega Komisija uresniči potrebne pobude, da se 
Uniji zagotovijo operativni programi, za katere so predvidena sredstva.

3.2. Vendar zakonodaja na finančnem področju ne predstavlja celotne zakonodajne dejavnosti 
Unije v zadevnem obdobju. Lahko bi rekli, da polovica evropske zakonodaje nima 
finančnega vpliva, kar zadeva na primer velik del zakonodaje o izvajanju notranjega trga, 
zakonodajo o približevanju/usklajevanju nacionalnih zakonodaj v različnih sektorjih, 
zakonodajo na davčnem področju, zakonodajo o pravosodnem sodelovanju v civilnih in 
kazenskih zadevah itd., iz česar tudi izvira pomembnost, da se tudi ta vrsta zakonodaje 
ustrezno upošteva pri strateškem načrtovanju. Poleg tega je treba upoštevati dejstvo, da 
postopek pri nekaterih obsežnih zakonodajnih paketih te vrste včasih traja veliko dlje od 
mandata Komisije in Parlamenta (na primer: statut družbe evropskega prava) in je 
predmet posebne pozornosti. Poleg tega se politični programi, ki so dolgotrajni in 
zadevajo prihodnost Unije, kot je lizbonska strategija, raztezajo čez več zakonodajnih 
obdobij.

4. Mandatu/programu za mandatno obdobje naproti?

4.1. V tem smislu je priporočljivo, da se vključi načrtovanje med institucijami v pravi mandat 
oziroma program mandatnega obdobja, ki bo vseboval strateško načrtovanje, o katerem 
so bodo sporazumele institucije. Zato mora Komisija ob prevzemu dolžnosti predstaviti 
politične prednostne naloge in strateške cilje za svoj petletni mandat.

Komisija bi morala v to predstavitev, ki bi morala biti izvedena pred koncem leta, v 
katerem začne delovati, vključiti tudi prve elemente v zvezi s potrebno razporeditvijo 
evropskih sredstev za podporo strateških ciljev.

Na podlagi prednostnih nalog in ciljev, ki jih predstavi Komisija, bi se tako lahko 
institucije – Komisija, Parlament in Svet – dogovorile o pravem programu oziroma 

Adlib Express Watermark



PE407.666v02-00 28/40 DT\764564SL.doc

SL

mandatu, ki bi usmerjal delovanje Unije v tem obdobju.

Ta mandat oziroma program bi lahko predvidoma prevzel obliko skupnega programa, 
posebne vrste skupne deklaracije.

Ali bi mu lahko prisodili zavezujočo naravo? Čeprav ga lahko štejemo za obliko 
medinstitucionalnega sporazuma, se ga zdi bolj smiselno šteti za politično zavezo, katere 
izpodbijanje lahko povzroči le konec političnega zaupanja med institucijami. Če je tak 
odnos zaupanja institucionaliziran, kot je na primer med Evropskim parlamentom in 
Komisijo, lahko ima njegova prekinitev seveda pomembne politične posledice.

4.2. Na podlagi skupnega mandata oziroma programa bi Komisija torej morala pred koncem 
meseca junija v letu po prevzemu dolžnosti predstaviti svoje predloge za večletni finančni 
okvir skupaj s seznamom zakonodajnih pobud, potrebnih za uresničitev posebnih 
programov izvajanja tega finančnega okvira. Tako bi se lahko pogajanja o večletnem 
finančnem okviru razširila na drugo polovico tega leta, tako da bo sprejet pred koncem 
leta in začel veljati na začetku naslednjega leta (N + 2, pri čemer je N leto volitev v 
Evropski parlament1).

Ker lizbonska pogodba določa finančni okvir za vsaj pet let, bi imel ta časovni razpored 
prednost, saj obdobje, ki ga finančni okvir pokriva, sovpada z mandatom Evropskega 
Parlamenta in Komisije.

Zato je treba preiti s sedanjih finančnih programov za sedem let na programe za pet let, 
kar pomeni prehodno obdobje. Najboljša rešitev bi bila, če bi se predvidelo podaljšanje za 
dve dodatni leti sedanjega finančnega okvira, da bi se pokrilo obdobje do konca leta 
20152; zdaj je zaključek programa namreč predviden za konec leta 2013. 

Uresničitev tega je enostavna, v kolikor lizbonska pogodba zahteva, da preidemo s 
sedanjega „ad hoc“ sistema, ki temelji na medinstitucionalnih sporazumih, na zakonodajni 
akt (uredbo), sprejet po posebnem zakonodajnem postopku. Ta „sprememba“ mora biti v 
vsakem primeru izvedena, ko pogodba začne veljati. To bi bila dobra priložnost, da se 
doseže sporazum glede predlaganega podaljšanja. To bi lahko potekalo skupaj z oceno, ki 
je predvidena v obstoječem medinstitucionalnem sporazumu.

4.3. Mandat oziroma program mandatnega obdobja bi skupaj z večletnim finančni okvirom 
predstavljal bistveno vsebino večletnega načrtovanja, ki je predvideno v členih 1(2) in 3 
osnutka sklepa iz izjave 9, kar zadeva Komisijo in Svet za splošne zadeve.

Tako bi lahko služila kot okvir za druga izvajanja programov, ki so predvidena v 
lizbonski pogodbi, zlasti:

– skupnih programov vsake od skupin treh predsedstev za obdobje 18 mesecev 
njihovega mandata (ki določijo individualne programe vsakega od treh predsedstev za 

                                               
1 V zvezi s tem glej poročilo gospoda Bögeja o političnih izzivih in proračunskih sredstvih razširjene Unije 
2007–2013 in poročilo gospe Guy-Quint.
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šest mesecev delovanja)1; v zvezi s tem bi bilo treba z vidika Evropskega parlamenta, 
ki bi že potrdil mandat ali program mandatnega obdobja in večletni finančni okvir, 
okrepiti dialog s predsedstvom Sveta za splošne zadeve/trojico zaporednih 
predsedstev, da bi lahko to/ta ustrezno opozorilo(-a) na svoje mnenje v okviru priprave 
tega načrtovanja. Evropski parlament bi lahko predvidoma tudi organiziral razprave 
(zasedanje odborov + plenarno zasedanje) ter zavzel stališče (morda prek resolucije) 
glede vsakega od teh programov.

– letno načrtovanje, preneseno v predstavitev delovnega in zakonodajnega programa 
Komisije; v zvezi s tem mora Evropski parlament vztrajati, da se okrepijo mehanizmi 
dialoga v zvezi s predstavitvijo programa Komisije, ki so zdaj predvideni v okvirnem 
sporazumu med Parlamentom in Komisijo. Komisija o svojem programu podrobno 
razpravlja tudi s Svetom. Lahko bi razmislili o krepitvi resnično medinstitucionalne 
narave tega postopka, da bo na koncu program rezultat sodelovanja treh institucij ali 
da vse tri institucije zavzamejo skupno stališče glede letnega načrta.

4.4. Ta različna izvajanja strateškega načrtovanja morajo spremljati potrebni mehanizmi v 
zvezi z obstoječim operativnim načrtovanjem in zakonodajnim usklajevanjem, ki bi ju 
bilo treba še okrepiti za zagotovitev intenzivnejšega dialoga med Parlamentom in 
različnimi akterji. To se lahko izvede na ravni plenarnega zasedanja ali na konferenci 
predsednikov političnih skupin in parlamentarnih odborov. Predpostavka, ki jo je treba 
poglobiti, bi lahko bila vzpostavitev medinstitucionalne skupine na visoki ravni (na 
primer: podpredsednik Parlamenta in/ali predsednik konference predsednikov + 
predsedstvo Sveta za splošne zadeve + podpredsednik Komisije), ki bi se lahko redno 
srečevala, da se zagotovi operativno načrtovanje, izmenjava informacij glede prednostnih 
zadev itd.

Ponovno je treba poudariti pomembnost Sveta za splošne zadeve in njegovega 
predsedstva v okviru tega dogovarjanja. Ta vloga bi bila okrepljena, če bi bil Svet za 
splošne zadeve zadolžen za potrditev proračuna in večletnega finančnega okvira, kot 
predlaga poročilo.

Priporočilo

1. Dejavnosti načrtovanja bi bile lahko zasnovane na naslednji način:

– ko začne nova Komisija delovati, predstavi pred koncem leta politične 
prednostne naloge in strateške cilje za svoj petletni mandat skupaj s splošno 
napovedjo zakonodajnih pobud, ki jih načrtuje, in razporeditvijo sredstev 
Unije, potrebno za uresničitev predlaganih ciljev; 

– ta program je predmet razprav z Evropskim parlamentom in Svetom ter 
mandata, o katerem se dogovorijo vse tri institucije; 

                                               
1 Tako vloga Komisije v zvezi z letnim načrtovanjem Sveta za splošne zadeve ustreza temu, kar je predvideno v 
okviru navedene izjave 9 ali Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje. 
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– Komisija torej pred koncem prve polovice leta po prevzemu funkcije predstavi 
predloge za večletni finančni okvir, ki mora zajemati obdobje petih let. Te 
predloge spremlja skupek zakonodajnih pobud, ki so potrebne za uresničitev 
programov izvajanja finančnih odločitev. Večletni finančni okvir bosta torej 
morala Evropski parlament in Svet sprejeti pred koncem tega leta, da lahko 
začne veljati na začetku naslednjega leta (N + 2, pri čemer je N leto volitev v 
Evropski parlament).

– to pomeni prehodno obdobje, v katerem se preide z aktualnega 
finančnega načrtovanja z medinstitucionalnimi sporazumi za sedem let 
na pravno zavezujoče načrtovanje za pet let; v ta namen se morajo 
institucije uskladiti glede preoblikovanja finančnega okvira, ki je 
vključen v sedanji medinstitucionalni sporazum, v uredbo, ki bo 
vsebovala finančni okvir, ter glede podaljšanja obdobja sedanjega 
finančnega okvira (2007–2013) do leta 2015, da lahko prihodnji finančni 
okvir začne veljati na začetku leta 2016 in pokrije obdobje do leta 2020.

– na podlagi mandata in večletnega finančnega okvira:

– skupine treh predsedstev v sodelovanju s Komisijo in na podlagi dialoga 
z Evropskim parlamentom pripravijo skupni program za 18 mesecev 
svojih dejavnosti; na podlagi tega skupnega programa vsako od treh 
predsedstev v sodelovanju s Komisijo in prek dialoga z Evropskim 
parlamentom pripravi svoj program za svoje polletje predsedovanja;

– Komisija pripravi svoj letni delovni in zakonodajni program na podlagi 
poglobljenega dialoga s Svetom in Evropskim parlamentom; 

– Evropski parlament in Svet sprejmeta letni proračun;

– te tri institucije poglabljajo medinstitucionalni dialog, da uskladijo svoje 
operativno načrtovanje in časovne razporede, zlasti kar zadeva časovni 
razpored sprejemanja zakonodaje.

2. Institucije pripravljajo okvirni sporazum, ki določa splošne smernice teh različnih 
dejavnosti načrtovanja.

F. ZUNANJE DELOVANJE UNIJE

1. V nasprotju z ustavno pogodbo lizbonska pogodba ne združuje vseh določb v zvezi z 
zunanjim delovanjem Unije v eno poglavje. Ustavna pogodba v V. naslovu III. dela (ki na 
splošno ustreza Pogodbi o delovanju Evropske unije) dejansko povzema vse določbe v zvezi z 
zunanjim delovanjem Unije. Na ta način je Konvencija želela poudariti enotnost zunanjega 
delovanja. 

S tem, da je povzela določbe v zvezi s skupno zunanjo in varnostno politiko v Pogodbi o 
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Evropski uniji (Naslov V PEU)1 in določbe o zunanjem delovanju na področjih, ki ne 
zadevajo SZVP, v petem delu Pogodbe o delovanju Evropske unije, ju je medvladna 
konferenca 2007 želela jasno ločiti. Poleg tega člen 40 PEU določa, da izvajanje teh dveh 
politik ne more vplivati na postopke in obseg njunih dodeljenih pristojnosti.

Čeprav je razlika predvsem simbolična in nima velikih posledic v praksi, zlasti ker je Unija 
postala pravna oseba, ker je bila delitev na stebre opuščena in člen 1(2) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije jasno potrjuje, da imata obe pogodbi enako pravno veljavnost, pa priča o 
različnem pristopu in razumevanju stvari. 

Cilj kljub temu ostaja splošna skladnost zunanjega delovanja, kar jasno poudarja lizbonska 
pogodba v členu 21 PEU, ko v obeh delih, ki obravnavata zunanjo politiko, povzema isti 
uvodni člen (člen 23 PEU in člen 205 Pogodbe o delovanju Evropske unije): „Delovanje 
Unije na mednarodni ravni v smislu tega poglavja temelji na načelih in uresničuje cilje ter je v 
skladu s splošnimi določbami iz poglavja 1“ (člena 21 in 22 PEU) (iz naslova V Pogodbe o 
Evropski uniji). 

Glavni ukrep za zagotovitev skladnosti celotnega zunanjega delovanja Unije je gotovo 
oblikovanje mesta visokega predstavnika za SZVP in vzpostavitev skupne službe za zunanje 
delovanje (Evropske službe za zunanje delovanje), ki bo visokemu predstavniku pomagala pri 
delu. S tem je s pogodbo na politični in upravni ravni poskrbljeno za strukturno vez med 
različnimi področji zunanjega delovanja Unije, s tem pa za njihovo skladnost.

2. Visoki predstavnik Unije za skupno zunanjo in varnostno politiko

2.1. Sedaj je visoki predstavnik (uradno) generalni sekretar Sveta, čeprav te funkcije dejansko 
ne izvaja, saj se osredotoča na dejavnosti v okviru funkcije visokega predstavnika, 
ustvarjene z amsterdamsko pogodbo. Z njegovim delovanjem je zunanja in varnostna 
politika Unije dobila vidnejši pomen. Konvencija je zaradi tega presodila, da ji je treba 
dati novo razsežnost.

Prva novost: visoki predstavnik predseduje Svetu za zunanje zadeve.

Na ta način naj bi se zagotovila večja kontinuiteta in skladnost z delovnim programom 
Sveta, česar je bilo v okviru predsedovanja po sistemu rotacije premalo, ker je bil vpliv 
programa predsedujoče države članice prevelik. Treba je poudariti, da lizbonska pogodba 
določa, da v primeru glasovanja v Svetu za zunanje zadeve visoki predstavnik nima 
pravice do glasovanja.

Eden od predstavnikov visokega predstavnika bo predsedoval tudi politično-varnostnemu 
odboru (PVO), medtem ko nasploh velja, da predstavniki visokega predstavnika lahko 
predsedujejo delovnim skupinam, zadolženim za priprave zasedanj Sveta za zunanje 
zadeve.

                                               
1  Čeprav se imenuje „Splošne določbe o zunanjem delovanju Unije in posebne določbe o skupni zunanji in 
varnostni politiki“, vsebuje le dva člena, ki na splošno določata načela zunanjega delovanja EU, vsi ostali pa 
zadevajo SZVP.
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Druga novost: visoki predstavnik bo hkrati podpredsednik Komisije.

S tem naj bi zunanje delovanje Unije postalo bolj usklajeno, mobilizirana pa bi bila tudi 
vsa razpoložljiva sredstva in instrumenti za uresničevanje ciljev Unije. Po eni strani se je 
treba izogniti razlikam med skupno zunanjo politiko medvladne narave in njeno 
vzporednico na ravni Skupnosti, po drugi pa je treba skupno zunanjo in varnostno 
politiko okrepiti s pobudami in sredstvi na ravni Skupnosti.

Ta „dvojna vloga“ predpostavlja, da visoki predstavnik hkrati uživa politično zaupanje 
Sveta, kot podpredsednik Komisije pa zaupanje predsednika Komisije in Evropskega 
parlamenta. To je jasno razvidno iz postopka za njegovo imenovanje: imenuje ga 
Evropski svet s kvalificirano večino in soglasjem predsednika Komisije (člen 18(1)), z 
glasovanjem pa ga mora potrditi Komisija kot celota (opraviti mora tudi razgovore kot vsi 
drugi komisarji) – člen 17(7) PEU.

Evropski svet ga lahko odstavi po istem postopku (kar pomeni, da je tudi v primeru, če bi 
Parlament izglasoval nezaupnico Komisiji in bi torej visoki predstavnik izgubil položaj 
njenega podpredsednika za njegovo odstavitev potrebna kvalificirana večina v 
Evropskem svetu).

Pomen odnosov, ki temeljijo na političnem zaupanju med različnimi institucijami in 
visokim predstavnikom, je očiten. Še posebej je zaupanje med predsednikom Komisije in 
visokim predstavnikom pomembno za dobro zunanje delovanje Unije.

Tretja novost: visoki predstavnik se bo lahko oprl na Evropsko službo za zunanje 
delovanje.

To je temelj nove institucionalne strukture na področju zunanjega delovanja Unije. 
Poročilo, ki ga pripravlja Odbor za ustavne zadeve, bo predstavilo vizijo Evropskega 
parlamenta o Evropski službi za zunanje delovanje.

Četrta novost je povezana s predstavljanjem, za katerega je visoki predstavnik na podlagi 
lizbonske pogodbe neposredno zadolžen, medtem ko v skladu s sedanjo pogodbo samo 
pomaga predsedstvu Sveta.

Iz tega je jasno razvidno, da pogodba bistveno spreminja funkcijo visokega predstavnika. 
Imel bo nalogo, da vodi skupno zunanjo in varnostno politiko Unije (vključno s skupno 
varnostno in obrambno politiko). S svojimi predlogi prispeva k oblikovanju te politike in 
jo izvaja po pooblastilu Sveta. Skrbeti mora tudi za skladnost zunanjega delovanja Unije, 
zato je v Komisiji odgovoren za njene obveznosti na področju zunanjih odnosov in za 
usklajevanje drugih vidikov zunanjega delovanja Unije. 

Njegova „dvojna vloga“ in podpora enotne službe za zunanje delovanje mu morata 
omogočiti, da bo zagotavljal usklajeno, kontinuirano, učinkovito in uspešno skupno 
zunanje delovanje Unije. 

2.2. Sedanja pogodba visokemu predstavniku ne daje pravice do pobude. Prihodnja pogodba o 
Evropski uniji to praznino zapolnjuje. Pri oblikovanju skupne zunanje in varnostne 
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politike lahko države članice, visoki predstavnik ali visoki predstavnik s podporo 
Komisije na Svet naslovijo vprašanja in mu predložijo svoje pobude ali predloge. Treba 
pa je opozoriti, da člen 22 določa, da lahko visoki predstavnik in Komisija predložita 
skupne predloge s področja zunanjega delovanja Unije. V nekaterih primerih, ki jih 
določata pogodbi, so ti skupni predlogi celo obvezni, kot v primeru sprejemanja 
omejevalnih ukrepov (člen 215(2)) ali pri izvajanju solidarnostne klavzule (člen 222(3) 
Pogodbe o delovanju Evropske unije). 

Pogodba je torej napisana v duhu tega, da visoki predstavnik svoje delovanje čim bolj 
usklajuje z delom Komisije. Z lizbonsko pogodbo naj bi visoki predstavnik in Komisija 
ravnala v medsebojnem soglasju in oblikovala skupne ali celo enotne predloge (kar velja 
za SZVP, pa tudi za politiko na ravni Skupnosti), s čimer bo skupno zunanje delovanje 
Unije bolj usklajeno in se bodo predlagani akti lažje sprejemali. 

2.3. Visoki predstavnik bo imel zelo veliko nalog, na kar nakazuje že samo število srečanj, na 
katerih naj bi sodeloval v skladu s svojimi posebnimi pravicami, določenimi v Pogodbi: 
predsedovanje Svetu za zunanje zadeve, funkcija podpredsednika Komisije, zastopanje 
Unije v okviru SZVP, zavzemanje za zunanje delovanje Unije v Evropskem parlamentu, 
sodelovanje v Evropskem svetu ... Za njegovo razbremenitev bodo sprejeti praktični 
ukrepi. Ti vključujejo:

– minister za zunanje zadeve države, ki predseduje Svetu, bi lahko na zahtevo visokega 
predstavnika v primeru njegove odsotnosti predsedoval Svetu za zunanje zadeve; prav 
tako bi lahko visoki predstavnik ministre za zunanje zadeve predsedniške trojke 
zadolžil za nekatere naloge v okviru SZVP, vključno s predstavniško vlogo;

– na srečanjih Sveta bodo lahko sodelovali drugi komisarji in zastopali stališče Komisije 
(na način, ki bo usklajen z visokim predstavnikom), kar bi olajšalo predsedovanje. 
Prav tako bodo lahko drugi komisarji zadolženi za predstavljanje Unije na področjih 
politike Skupnosti;

– v zvezi s SZVP lizbonska pogodba določa, da lahko Svet na predlog visokega 
predstavnika imenuje posebne predstavnike (člen 33 PEU). Ti predstavniki zdaj 
opravljajo regionalne naloge. Nova pogodba njihovo vlogo pojmuje kot funkcijo 
„posebnega predstavnika za določena politična vprašanja“. Zaradi ustanovitve 
predstavništev Unije bo potreba po posebnih regionalnih predstavnikih manj izrazita, 
zato pa je treba načrtovati njihovo zadolžitev za horizontalne naloge. V tem okviru 
bodo lahko zadolženi tudi za nekatere naloge predstavljanja Unije navzven, ki bodo 
vezane na njihov mandat. Ti posebni predstavniki bodo svoje naloge opravljali pod 
vodstvom visokega predstavnika in so lahko zaslišani v Parlamentu. Lahko bi 
obravnavali možnost, da ob njihovem imenovanju Parlament izvede razgovor z njimi.

Priporočilo

Evropski parlament poudarja, da je odnos zaupanja med predsednikom Komisije in 
visokim predstavnikom bistven za uspešno delovanje slednjega.
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Visoki predstavnik in Komisija morata na področju zunanjega delovanja in na 
področju SZVP v največji možni meri oblikovati skupne pobude, s čimer bo zunanje 
delovanje Unije bolj usklajeno s skupnim evropskim interesom.

Potrebni so ukrepi za razbremenitev visokega predstavnika na praktični ravni.

3.  Okrepljena vloga Evropskega parlamenta na področju zunanjega delovanja

Vlogo Parlamenta na področju skupne zunanje in varnostne politike določa člen 36 PEU. 
Visoki predstavnik se mora posvetovati s Parlamentom o glavnih vidikih in temeljnih 
usmeritvah skupne zunanje in varnostne politike ter skupne varnostne in obrambne politike ter 
ga obveščati o razvoju teh politik. Poskrbeti mora, da se mnenje Evropskega parlamenta 
„ustrezno upošteva“. Pri obveščanju Evropskega parlamenta morajo sodelovati tudi posebni 
predstavniki visokega predstavnika. Evropski parlament lahko za Svet in visokega 
predstavnika prav tako oblikuje priporočila na področju skupne zunanje in varnostne politike 
in skupne varnostne in obrambne politike. Dvakrat na leto mora organizirati razpravo o 
doseženem napredku.

Evropski parlament mora prav tako odobriti proračun Unije, s katerim se krijejo upravni in 
operativni stroški skupne zunanje in varnostne politike, saj razlikovanja med obveznimi 
odhodki in neobveznimi odhodki ni več. 

Prav tako ga je treba obveščati o poteku sklepanja mednarodnih sporazumov na področju 
skupne zunanje in varnostne politike.

Na drugih področjih zunanjega delovanja bo Parlament izvajal svoje običajne pravice: v 
skladu z določbami iz pogodb bo sodeloval pri sprejemanju zakonodajnih aktov (običajno po 
rednem zakonodajnem postopku, ki se bo uporabljal tudi na področju zunanje trgovine), 
sprejemal bo proračun Unije. Na področju mednarodnih sporazumov mora pred sprejetjem v 
Svetu odobriti (i) pridružitvene sporazume, (ii) sporazum o pristopu EU k Evropski 
konvenciji o varstvu človekovih pravic, (iii) sporazume, ki z uvedbo postopkov sodelovanja 
vzpostavljajo poseben institucionalni okvir, (iv) sporazume, ki imajo znatne proračunske 
posledice za Unijo, in (v) sporazume na področjih, za katera velja redni zakonodajni postopek 
(ali posebni zakonodajni postopek, če je to potrebno).

Prav bi bilo, da se vzpostavi tesna povezava med Evropskim parlamentom in visokim 
predstavnikom, ki mora biti redno vabljen na plenarne razprave – poleg dveh letnih razprav o 
razvoju skupne zunanje in varnostne politike ter skupne varnostne in obrambne politike –, in 
sodelovati s pristojnimi parlamentarnimi odbori. To prakso bo treba razširiti na posebne 
predstavnike in komisarje za specifična področja zunanjega delovanja EU, ter na nekatere 
odgovorne osebe pri Evropski službi za zunanje delovanje, ki bodo zasedale politično 
pomembna delovna mesta. In čeprav mora Evropski parlament spoštovati dejstvo, da je pri 
obdelavi nekaterih občutljivih podatkov v zvezi s skupno zunanjo in varnostno politiko, zlasti 
na področju obrambe1, nujno potrebna diskretnost, lahko hkrati prevzame novo vlogo na 

                                               
1 Za začetek veljavnosti nove pogodbe je sicer potrebna revizija medinstitucionalnega sporazuma v zvezi z 
dostopom Evropskega parlamenta do občutljivih podatkov Sveta na področju varnostne in obrambne politike 
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področju zunanjega delovanja in pripravlja nove vrste „javnih obravnav“ v zvezi z zunanjimi 
odnosi, pri čemer sodelujejo pristojne osebe iz različnih institucij ali Evropske službe za 
zunanje delovanje, predstavniki tretjih držav ali mednarodne organizacije itd.

4. V pogodbi so opredeljene tri vrste sklepov na področju zunanjega delovanja Unije:
– sklepi na področju zunanjega delovanja kot celote (člen 22 PEU),
– sklepi na področju skupne zunanje in varnostne politike (člen 26 PEU),
– sklepi na drugih področjih zunanjega delovanja, razen skupne zunanje in varnostne 

politike.

4.1. Sklepi na področju zunanjega delovanja kot celote (člen 22 PEU)

Evropski svet sprejme sklepe v zvezi z določitvijo strateških interesov in ciljev EU na 
področju zunanjega delovanja kot celote (člen 22(1) PEU), ki so lahko povezani s skupno 
zunanjo in varnostno politiko ali drugimi področji zunanjega delovanja. Odloča soglasno 
na priporočilo Sveta v skladu z ureditvijo za posamezno področje.

4.2. Sklepi na področju skupne zunanje in varnostne politike (člen 26 PEU)

Evropski svet sprejema sklepe o opredelitvi strateških interesov ter ciljev in splošnih 
smernic skupne zunanje in varnostne politike (člen 26(1) PEU). Svet oblikuje skupno 
zunanjo in varnostno politiko ter sprejema sklepe, potrebne za njeno opredelitev in 
izvajanje. Tudi ti sklepi se sprejmejo soglasno (člen 26(2)).

Svet prav tako sprejema sklepe v zvezi z ukrepi, ki jih je treba izvršiti (člen 28(1)), in 
sklepe v zvezi s pristopom Unije do določene geografske ali vsebinske zadeve (člen 
29(1)). Svet te sklepe sprejme soglasno (člen 31(1)), razen če temeljijo na sklepu 
Evropskega sveta o strateških interesih in ciljih Unije iz člena 22(1), če so sprejeti na 
predlog visokega predstavnika po posebni zahtevi Evropskega sveta (na lastno pobudo ali 
na pobudo visokega predstavnika), ali če se z njimi izvaja sklep o določitvi ukrepov ali 
stališč EU (člen 31(2)). Evropski svet lahko soglasno odloči, da se bodo navedeni sklepi 
sprejeli s kvalificirano večino. Nobena od teh izjem ne velja, če so sklepi v zvezi z 
vojaškimi ali obrambnimi zadevami.

Sklepi o imenovanju posebnega predstavnika se sprejmejo s kvalificirano večino (člen 
33).

Sklep o ustanovitvi Evropske službe za zunanje delovanje sprejme Svet soglasno na 
predlog visokega predstavnika ter po odobritvi Komisije in posvetovanju z Evropskim 
parlamentom (člen 27(3)) (glej spodaj). 

Prav tako soglasno (po posvetovanju z Evropskim parlamentom) sprejme Svet sklep o 
postopkih za hitri dostop do odobrenih sredstev iz proračuna EU za nujno financiranje 
pobud v okviru skupne zunanje in varnostne politike. Nasprotno se sklepi o postopkih za 
ustanovitev in financiranje zagonskega sklada ter njegovo upravljanje in finančni nadzor 

                                                                                                                                                  
(Medinstitucionalni sporazum z dne 20. novembra 2002 med Evropskim parlamentom in Svetom v zvezi z 
dostopom Evropskega parlamenta do občutljivih podatkov Sveta na področju varnostne in obrambne politike).
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sprejmejo s kvalificirano večino (člen 41 PEU).

Soglasno se sprejemajo še sklepi, s katerimi Svet sklene mednarodne sporazume s 
področja skupne zunanje in varnostne politike.

4.3. Sklepi na drugih področjih zunanjega delovanja, razen skupne zunanje in varnostne 
politike 

Splošno pravilo iz člena 22(1), v skladu s katerim Evropski svet soglasno sprejme sklepe 
o strateških interesih in ciljih Unije, se uporablja tudi za druge sektorje zunanjega 
delovanja, ne le za skupno zunanjo in varnostno politiko. Vseeno pa določitev in 
izvajanje politike EU na teh področjih ostaja v okviru sedanjih postopkov Skupnosti: 
zakonodajni akti, ki se sprejmejo po rednem ali posebnem zakonodajnem postopku v 
skladu z določbami iz pogodbe;  sklenitev mednarodnih sporazumov, o katerih Svet 
običajno odloča s kvalificirano večino po odobritvi Evropskega parlamenta. Kljub temu
se bo o nekaterih sporazumih na področju skupne trgovinske politike praviloma odločalo 
soglasno: trgovina s storitvami in gospodarski vidiki intelektualne lastnine ter neposredne 
tuje naložbe, kadar ti sporazumi vsebujejo določbe, pri katerih je za sprejetje notranjih 
pravil potrebno soglasje (člen 207(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije); trgovina s 
kulturnimi in avdiovizualnimi storitvami, kadar obstaja nevarnost, da bi ti sporazumi 
posegali v kulturno in jezikovno raznolikost Unije, in pod določenimi pogoji sporazumi 
na področju socialnih, izobraževalnih in zdravstvenih storitev (člen 207(4)(b) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije). Soglasno se bodo sprejemali tudi pridružitveni sporazumi, 
sporazumi o gospodarskem, finančnem in tehničnem sodelovanju z državami 
pristopnicami ter sporazumi na področjih, na katerih se zahteva soglasje na notranji ravni. 
Enako velja za sporazum o pristopu k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic 
(sklep o njegovi potrditvi morajo še pred začetkom veljavnosti potrditi vse države članice 
v skladu s svojimi ustavnimi pravili) – glej člen 218(8) Pogodbe o delovanju Evropske 
unije.

Priporočilo

Pri vsakem sklepu na področju zunanje politike bo treba jasno navesti, v kakšnem 
okviru (in v skladu s katerim členom pogodbe) je sprejet, da se pojasni nadaljnji 
postopek njegovega oblikovanja in izvajanja.

5. Predstavljanje Unije navzven ima v skladu z določbami pogodbe tri razsežnosti:

– „v zadevah, ki se nanašajo na skupno zunanjo in varnostno politiko, predsednik 
Evropskega sveta na svoji ravni in v tej vlogi predstavlja Unijo navzven, ne da bi to 
posegalo v pooblastila visokega predstavnika“ (člen 15(6) PEU);

– „visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko zastopa Unijo v 
zadevah, povezanih s skupno zunanjo in varnostno politiko. V imenu Unije vodi 
politični dialog s tretjimi stranmi in izraža stališča Unije v mednarodnih organizacijah 
in na mednarodnih konferencah“ (člen 27(2) PEU);
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– Komisija skrbi za predstavljanje Unije navzven, „razen pri skupni zunanji in varnostni 
politiki in v drugih primerih, predvidenih v Pogodbah“ (člen 17 PEU). Natančneje, 
Komisija je odgovorna za zastopanje navzven na področjih v pristojnosti Skupnosti;

– kar zadeva euro, pogodba določa, da lahko Svet na predlog Komisije sprejme ustrezne 
ukrepe za zagotovitev enotnega zastopanja v mednarodnih finančnih institucijah in na 
konferencah. Svet odloča po posvetovanju z Evropsko centralno banko. Zato je 
Komisija pred kratkim v svojem sporočilu1 vztrajala, da je treba za prilagoditev vloge 
eura njegovemu gospodarskemu pomenu na mednarodni ravni razviti skupna stališča 
in uskladiti njegovo predstavljanje, da bo na koncu dobil enoten položaj v 
mednarodnih finančnih institucijah in forumih.

Pogodba na prvi pogled povsem ne pojasni dokaj nejasnega položaja, na podlagi katerega je 
Henry Kissinger zastavil svoje znamenito vprašanje: „Če želim govoriti z Evropo, koga naj 
pokličem?“. Vseeno je ta vtis treba pojasniti: opozoriti je treba, da je v vseh državah članicah 
za zastopanje na mednarodni ravni pristojnih več političnih osebnosti.

V tem smislu lahko sklepamo, da predsednik Evropskega sveta izvaja predvsem nalogo 
zastopanja. Kot navaja izraz „na svoji ravni in v tej vlogi“ je treba upoštevati, da mora v vlogi 
predsednika Evropskega sveta zagotavljati zastopanje te institucije na ravni skupne zunanje in 
varnostne politike. Prav tako bi moral predstavljati Evropsko unijo pri sklepanju pogodb na 
ravni skupne zunanje in varnostne politike z voditelji tujih držav ali zagotoviti organizacijo 
in/ali zastopanje Evropskega sveta na srečanjih na visoki mednarodni ravni, kar zdaj dela 
predsednik vlade države članice, ki predseduje Evropskemu svetu. Vendar pa mu to ne 
podeljuje statusa pobudnika skupne zunanje in varnostne politike ali privilegiranega partnerja 
pri sprejemanju političnih odločitev v imenu Unije. Ta vloga je na področju skupne zunanje in 
varnostne politike jasno dodeljena visokemu predstavniku.

Poleg določb, ki smo jih že navedli, zlasti iz člena 27(2) PEU, prvi odstavek tega člena 
določa, da visoki predstavnik „po pooblastilu Sveta“ s svojimi predlogi prispeva k 
oblikovanju te politike in njenemu izvajanju. V besedilu je dodano, da visoki predstavnik 
ukrepa tudi na področju skupne varnostne in obrambne politike.

Iz tega je mogoče sklepati, da visoki predstavnik zastopa EU pri oblikovanju in izvajanju 
skupne zunanje in varnostne politike – vključno z obrambno politiko –, kar torej vključuje 
dialog s tretjimi osebami in izražanje mnenja EU v mednarodnih organizacijah. 

Zaradi nove funkcije predsednika Evropskega sveta in visokega predstavnika se z lizbonsko 
pogodbo ne dodeli nobena vloga na področju zastopanja EU predsedniku vlade predsedujoče 
države članice in njenemu ministru za zunanje zadeve, ki ne bo več predsedoval Svetu za 
zunanje zadeve, kar pa predsedniku Evropskega sveta in visokemu predstavniku ne 
preprečuje, da bi predsednika vlade in ministra za zunanje zadeve predsedujoče države članice 
ne pooblastila za nekatere naloge zastopanja.

S tem smo torej pojasnili vlogo visokega predstavnika kot podpredsednika Komisije. 

                                               
1 Sporočilo Komisije z dne 7. maja 2008 ob deseti obletnici uvedbe eura.
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Komisija je odgovorna za zastopanje EU navzven, razen na področju skupne zunanje in 
varnostne politike. 

Pogodba določa, da je visoki predstavnik kot podpredsednik Komisije „v Komisiji [...] 
odgovoren za njene obveznosti na področju zunanjih odnosov in za usklajevanje drugih 
vidikov zunanjega delovanja Unije“. Organizacija Komisije je še vedno posebna pravica 
predsednika Komisije. Visoki predstavnik je kot podpredsednik Komisije odgovoren 
predsedniku Komisije, pri čemer zanj veljajo pravila v kolegiju. Predsednik Komisije se lahko 
torej odloči, da sam predseduje srečanjem komisarjev, pristojnih za področja v zvezi z 
zunanjim delovanjem.

Unijo na področjih, za katera je pristojna ta institucija, navzven zastopajo:

– neposredno predsednik Komisije, zlasti na ravni predsednikov vlad;

– podpredsednik Komisije, ki je zadolžen za izvajanje nalog te ustanove na področju 
zunanjih odnosov in usklajevanja drugih področij zunanjega delovanja Evropske unije. 
Povsem normalno torej bo, da bo Unijo kot skupnost zastopal pri zunanjih odnosih Unije 
na ministrski ravni, še toliko bolj, če bodo ti vidiki povezani z vprašanji skupne zunanje in 
varnostne politike;

– posamezni komisarji za specifične resorje z zunanjo razsežnostjo (visoki predstavnik 
usklajuje druge vidike zunanjih odnosov Unije, ne nadomešča pa komisarjev, ki skrbijo za 
zunanjo trgovino, razvoj itd.).

To razlago potrjuje besedilo člena 218(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s 
pogajanji o mednarodnih sporazumih: „3. Kadar se predvideni sporazum izključno ali v 
pretežnem delu nanaša na skupno zunanjo in varnostno politiko, Komisija ali visoki 
predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko predloži priporočila Svetu, ki 
sprejme sklep o odobritvi začetka pogajanj in imenovanju pogajalca ali vodje pogajalske 
skupine Unije glede na predmet predvidenega sporazuma.“

Zdi se logično, da je pogajalec za sporazume, ki se izključno ali v pretežnem delu nanašajo na 
skupno zunanjo in varnostno politiko, neposredno visoki predstavnik ali nekdo pod njegovo 
pristojnostjo oziroma visoki predstavnik skupaj s Komisijo ter da je v drugih primerih 
pogajalec visoki predstavnik kot podpredsednik Komisije ali Komisija prek komisarja, 
pristojnega za določeni sektor na predlog Komisije.

Na podlagi navedenega so naše ugotovitve v nekem smislu zelo blizu predpostavki z začetka 
tega poglavja. 

Priporočilo:

Evropski parlament meni, da mora biti zastopanje Unije navzven osredotočeno na 
naslednja področja:

– predsednik Evropskega sveta ima vlogo zastopanja EU na ravni skupne zunanje in 
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varnostne politike, ni pa pristojen za usmerjanje politike; temu se po potrebi doda 
posebna vloga zastopanja Evropskega sveta, zlasti na ravni stikov z voditelji tretjih 
držav;

– Komisija, zlasti njen predsednik, mora imeti vlogo zastopanja na ravni vseh zunanjih 
odnosov in sektorskih politik, ki so vključene v zunanje delovanje EU (zunanja 
trgovina, razvoj itd.);

– visoki predstavnik mora hkrati imeti vlogo upravljanja (dajanje pobud in izvajanje) 
skupne zunanje in varnostne politike, zlasti pri zastopanju Unije v stikih s tretjimi 
državami in v mednarodnih organizacijah; to pomeni prevzem vloge, ki jo zdaj 
izvaja predsedujoči Svetu za zunanje zadeve (tj. načeloma minister za zunanje 
zadeve predsedujoče države članice); prav tako Unijo zastopa v celotnem zunanjem 
delovanju ali delu zunanjega delovanja, razen pri skupni zunanji in varnostni 
politiki, vendar bo odgovoren predsedniku Komisije in podrejen sklepom kolegija v 
zvezi z drugimi vidiki zunanjega delovanja.

Predsedujoči Svetu in Svetu za splošne zadeve, zlasti predsednik vlade države, ki 
predseduje Svetu, bo lahko po soglasju predsednika Evropskega sveta ali visokega 
predstavnika prav tako pozvan k opravljanju naloge zastopanja EU na mednarodni 
ravni.

6. Skupna varnostna in obrambna politika

Tudi na ravni skupne varnostne in obrambne politike, tj. posebnega dela skupne zunanje in 
varnostne politike, lizbonska pogodba predstavlja pomemben korak naprej. Pri tem naj zlasti 
omenimo možnost, da države članice s politično voljo in vojaškimi zmogljivostmi vzpostavijo 
stalno strukturirano sodelovanje na področju obrambe, ki bo sčasoma mogoče preraslo v 
skupno obrambo.

Na sami institucionalni ravni razen uvedbe visokega predstavnika in njegovih novih nalog 
spremembe niso znatne.

Še vedno gre za večinoma medvladno področje, na katerem države članice soglasno odločajo 
o večini vprašanj.

Vloga Evropskega sveta je, da opredeli strateške interese Unije ter določi cilje in splošne 
smernice skupne zunanje in varnostne politike, tudi pri vprašanjih, ki zadevajo obrambo na 
splošno iz člena 2(1) PEU. Poleg tega ob primernem času sprejme odločitev o prehodu na 
pravo skupno obrambo (člen 42(2)). Ta odločitev se sprejme soglasno in jo morajo odobriti 
vse države članice v skladu s svojimi posebnimi ustavnimi pravili.

Vse druge odločitve o določitvi in izvajanju skupne varnostne in obrambne politike sprejema 
Svet, skoraj vedno soglasno (običajno na predlog visokega predstavnika ali po posvetovanju z 
njim). Izjeme: odločitev o vzpostavitvi stalnega strukturnega sodelovanja na področju 
obrambe za države članice, ki imajo politično voljo in potrebna vojaška sredstva; odločitev v 
zvezi z določitvijo statuta, sedeža in načina delovanja Evropske obrambne agencije. 
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Glavna vloga Sveta na področju skupne varnostne in obrambne politike povzroča posebno 
težavo: ali bi moral biti za vprašanja obrambe zadolžen Svet za zunanje zadeve in ali bi bilo 
treba predvideti posebno sestavo Sveta z ministri za obrambo? Dejstvo, da je skupna 
varnostna in obrambna politika sestavni del skupne zunanje in varnostne politike, za katero je 
v skladu s pogodbo pristojen Svet za zunanje zadev, ki mu predseduje visoki predstavnik, ter 
da je visoki predstavnik prav tako pristojen za izvajanje skupne varnostne in obrambne 
politike in zastopanje navzven na tem področju, govori v prid temu, da Svet za zunanje 
zadeve prevzame pristojnost Sveta na področju skupne varnostne in obrambne politike, 
seveda ob sodelovanju ministrov za obrambo, kadar se razpravlja o posebnih vprašanjih na 
tem področju. Isto načelo bi moralo veljati za notranjo organizacijo Evropskega parlamenta na 
tem področju. 

Na tem področju Evropski parlament nima posebne vloge, vendar ima visoki predstavnik 
nalogo, da obvešča Evropski parlament o glavnih spremembah pri skupni zunanji in varnostni 
politiki in da upošteva njegovo mnenje. Tudi Komisija ima pri skupni varnostni in obrambni 
politiki le pomožno vlogo oblikovanja predlogov skupaj z visokim predstavnikom (glede 
uporabe instrumentov Unije za misije na tem področju (člen 42(4))) in sodelovanja z 
Evropsko obrambno agencijo, če je to potrebno (člen 45(2)). 

Priporočilo

Da bi se zagotovila skladnost zunanje politike in obrambe, mora vprašanja v zvezi s 
skupno varnostno in obrambno politiko prav tako obravnavati Svet za zunanje zadeve, v 
katerem morajo vsakič, ko so na dnevnem redu posebna vprašanja na tem področju, 
sodelovati ministri za obrambo.
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