
PR\599434SL.doc PE 367.970v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Odbor za ustavne zadeve

ZAČASNO
2005/2036(REG)

30.1.2006

OSNUTEK POROČILA
o spremembi členov 3 in 4 Poslovnika Evropskega parlamenta
(2005/2036(REG))

Odbor za ustavne zadeve

Poročevalec: Borut Pahor



PR\599434SL.doc PE 367.970v01-002/7PR\599434SL.doc

SL

PR_REG

VSEBINA

Stran

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA........................................................3

OBRAZLOŽITEV..................................................................................................................6



PR\599434SL.doc PE 367.970v01-003/7PR\599434SL.doc

SL

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spremembi členov 3 in 4 Poslovnika Evropskega parlamenta
(2005/2036(REG))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojega sklepa z dne 14. decembra 2004 o preverjanju veljavnosti 
mandatov poslancev1, zlasti odstavka 6,

– ob upoštevanju pisma svojega generalnega sekretarja z dne 15. februarja 2005,

– ob upoštevanju členov 201 in 202 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0000/2006),

1. se odloči spremeniti svoj poslovnik, kot sledi;

2. poudarja, da ti bodo predlogi sprememb začeli veljati prvi dan naslednjega delnega 
zasedanja v skladu s členom 202(3) Poslovnika EP;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje v vednost Svetu in Komisiji.

Izvirno besedilo Predlogi sprememb

Predlog spremembe 1
Člen 3, odstavek -1 (novo)

-1. Po volitvah v Evropski parlament 
predsednik povabi pristojne organe držav 
članic, da Parlament nemudoma obvestijo 
o imenih izvoljenih poslancev, tako da 
lahko vsi poslanci nastopijo svoj mandat v 
Parlamentu od začetka prve seje po 
volitvah.
Predsednik pristojne organe hkrati 
opozori na ustrezne določbe Akta z dne 
20. septembra 1976 in jih pozove, da 
sprejmejo potrebne ukrepe v izogib 
morebitni nezdružljivosti s funkcijo 
poslanca Evropskega parlamenta.

(Predlog spremembe deloma navaja besedilo sedanjega člena 3(6), ki bo v primeru sprejetja 
predloga spremembe črtan.)

Predlog spremembe 2
  

1 UL C 226 E, 15.9.2005, str. 51; poročevalec: Giuseppe Gargani, A6-0043/2004.
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Člen 3, odstavek -1 a (novo)

-1a. Vsak poslanec, o čigar izvolitvi je bil 
Parlament obveščen, pred nastopom 
mandata v Parlamentu poda pisno izjavo, 
da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s 
funkcijo poslanca Evropskega parlamenta 
v smislu Akta z dne 20. septembra 1976. 
Dokler Parlament ne preveri veljavnosti 
mandata poslanca oziroma ne odloči o 
morebitnem sporu, se poslanec, pod 
pogojem da je predhodno podpisal 
omenjeno pisno izjavo, polnopravno 
udeležuje sej Parlamenta in njegovih 
teles.
Če predsednik na podlagi javno znanih 
dejstev ugotovi, da poslanec opravlja 
funkcijo, ki je nezdružljiva s funkcijo 
poslanca Evropskega parlamenta v smislu 
Akta z dne 20. septembra 1976, o tem 
obvesti Parlament in predlaga sprostitev 
sedeža.

(Predlog spremembe deloma navaja besedilo sedanjega člena 3(5), ki bo v primeru sprejetja 
predloga spremembe črtan.)

Predlog spremembe 3
Člen 3, odstavek 2, pododstavek 2

Veljavnosti mandata poslanca ni mogoče 
potrditi, če ni podal pisnih izjav v skladu s
členom 7 Akta z dne 20. septembra 1976
in Prilogo I tega poslovnika.

Veljavnosti mandata poslanca ni mogoče 
potrditi, če ni podal pisnih izjav v skladu s
tem členom in Prilogo I tega poslovnika.

Predlog spremembe 4
Člen 4, odstavek 4

4. Neskladnosti, ki izhajajo iz nacionalne 
zakonodaje, se sporočijo Parlamentu, ki 
jih vzame na znanje.

4. Če pristojni organ države članice 
predsednika obvesti o prenehanju 
mandata poslanca Evropskega 
parlamenta na podlagi določb svoje 
zakonodaje zaradi neskladnosti v smislu 
člena 7(3) Akta z dne 20. septembra 1976 
ali odvzema mandata v smislu člena 13(3) 
tega akta, predsednik obvesti Parlament, 
da je mandat prenehal na dan, ki ga je 
sporočila država članica, slednjo pa 



PR\599434SL.doc PE 367.970v01-005/7PR\599434SL.doc

SL

povabi, naj čimprej zapolni prosti sedež.
Kadar pristojni organi držav članic ali 
Unije ali zadevni poslanec obvesti 
predsednika o imenovanju na funkcijo, ki 
ni združljiva s funkcijo poslanca 
Evropskega parlamenta, predsednik obvesti 
Parlament, ta pa potrdi sprostitev sedeža.

Kadar pristojni organi držav članic ali 
Unije ali zadevni poslanec obvesti 
predsednika o imenovanju ali izvolitvi na 
funkcijo, ki ni združljiva s funkcijo 
poslanca Evropskega parlamenta v skladu s 
členom 7(1) in (2) Akta z dne 20. 
septembra 1976, predsednik obvesti 
Parlament, ta pa potrdi sprostitev sedeža.

Predlog spremembe 5
Člen 4, odstavek 6, alinea 2

v primeru imenovanja na funkcijo, ki ni 
združljiva s funkcijo poslanca Evropskega 
parlamenta glede na nacionalni zakon o 
volitvah ali glede na člen 7 Akta z dne 20. 
septembra 1976: dan, ki so ga sporočili 
pristojni organi držav članic ali Unije ali 
zadevni poslanec.

- v primeru imenovanja ali izvolitve na 
funkcijo, ki ni združljiva s funkcijo 
poslanca Evropskega parlamenta v smislu 
člena 7(1) ali (2) Akta z dne 20. septembra 
1976: dan, ki so ga sporočili pristojni 
organi držav članic ali Unije ali zadevni 
poslanec.

Predlog spremembe 6
Člen 4, odstavek 7

7. Ko Parlament potrdi, da obstaja prost 
sedež, o tem obvesti države članice.

7. Ko Parlament potrdi, da obstaja prost 
sedež, o tem obvesti zadevno državo 
članico in jo povabi, da ga čimprej 
zapolni.

Predlog spremembe 7
Člen 11, razlaga

Če se med predsedovanjem najstarejšega 
poslanca pojavi vprašanje v zvezi s 
preverjanjem veljavnosti mandatov 
poslancev, ta zadevo preda odboru, 
pristojnemu za preverjanje veljavnosti 
mandatov poslancev.

Najstarejši poslanec izvaja pristojnosti 
predsednika iz drugega pododstavka člena 
3(-1a). Vse druge zadeve v zvezi s 
preverjanjem veljavnosti mandatov 
poslancev, ki se pojavijo med 
predsedovanjem najstarejšega poslanca, se 
predajo odboru, pristojnemu za preverjanje 
veljavnosti mandatov poslancev.
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OBRAZLOŽITEV

1. Parlament je v svojem sklepu z dne 14. decembra 2004 o preverjanju veljavnosti 
mandatov poslancev1 navedel, da "so spremembe Akta z dne 20. septembra 1976, vnešene 
s sklepom Sveta 2002/772/ES, Euratom z dne 25. junija 2002 in 23. septembra 2002, 
izpostavile neustreznost predpisov iz členov 3 in 4 Poslovnika, zlasti v zvezi z sprejetjem 
ukrepov za preverjanje primerov očitne nezdružljivosti (v skladu s členom 7 Akta z dne 
20. septembra 1976) od začetka ustanovne seje Evropskega parlamenta". Odbor za
ustavne zadeve je bil zaprošen, da preuči "vprašanje o spremembi členov 3 in 4 
Poslovnika, da bi se ju prilagodilo spremenjenemu Aktu z dne 20. septembra 1976 in da 
bi se opredelile določbe, na osnovi katerih se bo Parlament lahko odzval na morebitne 
očitne primere nezdružljivosti, tako da bi se že od ustanovne seje lahko sestal v polni 
sestavi".

2. Pooblastilo Evropskega parlamenta za preverjanje veljavnosti mandatov poslancev izhaja 
iz člena 12 omenjenega akta, v skladu s katerim Parlament vzame uradno razglašene 
izide držav članic na znanje in odloči o morebitnih sporih na podlagi določb akta, razen 
tistih, ki izhajajo iz nacionalnih določb, na katere se akt nanaša. Z drugimi besedami, akt 
nalaga Evropskemu parlamentu odgovornost, da zagotovi legalnost svoje sestave, kar to 
zadeva izvajanje določb akta.

3. Poslovnik Parlamenta bi moral zato zagotavljati ustrezne postopkovne instrumente, s 
katerimi lahko Parlament v vsakem trenutku zagotovi, da deluje v svoji legalni sestavi.

4. Pri izvajanju določb akta so se pojavile nekatere praktične težave, zlasti ker so pristojni 
organi držav članic v nekaterih primerih imena izvoljenih kandidatov sporočili prepozno, 
pa tudi v povezavi s predlogom spremembe k členu 7 Akta, ki določa nezdružljivost 
funkcije poslanca Evropskega parlamenta s funkcijo poslanca v nacionalnem parlamentu.

5. Predlogi sprememb, opisani v tem poročilu, v Poslovnik deloma vnašajo najboljšo 
prakso, ki jo je razvila uprava Parlamenta2. Inovativni so do te mere, da zagotavljajo 
instrumente, ki so enostavni za uporabo ter v celoti spoštujejo zakonske pravice in 
dostojanstvo izvoljenih poslancev Parlamenta. Zaradi preglednosti je predlagana tudi 
prerazporeditev ustreznih določb v kronološkem vrstnem redu različnih stopenj postopka.

6. Predlog spremembe 1 uvaja obstoječo prakso pozivanja pristojnih organov držav članic, 
da se poudari potreba po pravočasnem obveščanju Parlamenta in s tem zagotovi ustrezno 
delovanje novoizvoljenega Parlamenta od njegove ustanovne seje. Poleg tega je primerno 
države članice opozoriti, da so pred obvestitvijo Parlamenta dolžne preveriti morebitne 
primere nezdružljivosti.

7. Predlog spremembe 2 prinaša novost, katere cilj je izvoljenemu poslancu, ki opravlja 
funkcijo, nezdružljivo s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta, preprečiti udeležbo pri 
sprejemanju odločitev Parlamenta. V skladu s pogoji predloga spremembe bi moral vsak 
poslanec pred nastopom mandata v Parlamentu podati pisno izjavo iz drugega 
pododstavka sedanjega člena 3(2) o tem, da ne opravlja funkcije, ki v skladu s členom 7 

  
1 UL C 226 E, 15.9.2005, str. 51; poročevalec: Giuseppe Gargani, A6-0043/2004.
2 Dosedanja praksa je opisana v navodilih služb Parlamenta, objavljenih v obvestilu poslancem PE 368.027v01-

00.
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Akta z dne 20. septembra 1976 ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta. 
Predhodna pisna izjava je zato pogoj za pravico do polnopravne udeležbe na sejah 
Parlamenta in njegovih teles. Določba iz drugega pododstavka člena 3(2), da se v 
primeru, če izjava ni bila podana, veljavnost mandata poslanca ne potrdi, bi ostala v 
veljavi.

8. Ker so pomembna dejstva v primeru nezdružljivosti na splošno javno znana, predstavlja 
predhodna pisna izjava zadostno zagotovilo, da v Parlamentu ni poslancev, ki bi 
opravljali funkcijo, nezdružljivo s funkcijo poslanca Parlamenta. Če poslanec odkloni 
podpis takšne izjave pred nastopom svojega mandata, je to zadosten razlog za sum o 
morebitni nezdružljivosti, zaradi česar se zadevnemu poslancu upravičeno ne priznajo 
poslanske pravice, dokler ne poda izjave ali se zadeva drugače ne pojasni.

9. Druga novost predloga spremembe 2 je izrecna pooblastitev predsednika Parlamenta, da 
obvesti Parlament, kadar na podlagi javno znanih dejstev obstaja utemeljen sum, da 
poslanec opravlja funkcijo, nezdružljivo s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta. V 
skladu z določbami Akta z dne 20. septembra 1976 bi Parlamentu to omogočilo, da 
ugotovi sprostitev sedeža.

10. Predlog spremembe 3 prinaša zgolj tehnično prilagoditev, saj pisna izjava v Aktu z dne 
20. septembra 1976 ni nujno potrebna. Ta pogoj je postopkovno pravilo, ki ga je 
Parlament zakonito sprejel v svojem poslovniku zaradi pravilnega izvajanja določb akta.

11. Predlogi sprememb 4, 5 in 6 so namenjeni le uskladitvi določb Poslovnika Evropskega 
parlamenta z določbami Akta z dne 20. septembra 1976, kot je bil spremenjen s sklepoma 
z dne 25. junija in 23. septembra 2002.

12. Predlog spremembe 7 ponuja razlago člena 11 o najstarejšem poslancu, ki slednjemu 
omogoča, da Parlamentu predlaga rešitev vsakega očitnega primera nezdružljivosti, ki se 
pojavi med ustanovno sejo.
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