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PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o sklenitvi skupne izjave o praktičnih ukrepih za postopek soodločanja
2005/2125(ACI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 251 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

– ob upoštevanju svoje resolucije s 5. maja 1999 o skupni izjavi o praktičnih ukrepih za nov 
postopek soodločanja1,

– ob upoštevanju sklepa konference predsednikov z dne 8. marca 2007,

– ob upoštevanju revidiranega osnutka skupne izjave o praktičnih ukrepih za postopek 
soodločanja (v nadaljevanju "revidirana izjava"),

– ob upoštevanju člena 120(1) poslovnika in točke XVIII (4) priloge VI poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0000/2007),

A. ker stalna širitev uporabe postopka soodločanja povečuje njegov pomen v postopku 
sprejemanja zakonodaje EU in vodi k spremembi narave medinstitucionalnih odnosov 
med Parlamentom, Svetom in Komisijo,

B. ker si Parlament, Svet in Komisija prizadevajo, da bi bilo sprejemanje zakonodaje bolj 
pregledno, usklajeno, učinkovito in demokratično,

C. ker so, čeprav se je skupna izjava o praktičnih ukrepih za postopek soodločanja iz leta 
1999 izkazala za koristno, nekatere praktične posledice pri njeni uporabi sčasoma 
pokazale potrebo po nekaterih spremembah,

D. ker je širitev Evropske unije ustvarila izzive, ki vplivajo na postopke poenostavitve in 
optimizacijo virov,

E. ker revidirana izjava izpolnjuje ta pričakovanja in omogoča, da se prihodnje 
medinstitucionalno sodelovanje razvije na tvoren in prilagodljiv način,

F. ker imajo medinstitucionalni in okvirni sporazumi pomembne posledice, in ker je zato 
bistveno, da se združi vse obstoječe sporazume in jih objavi kot dodatek k poslovniku 
Parlamenta, da se olajša dostop do njih in zagotovi preglednost,

1. ponovno potrjuje svojo zavezanost k načelom preglednosti, odgovornosti in učinkovitosti, 
ter potrebo po osredotočanju na poenostavitev zakonodajnega postopka EU, ob 
spoštovanju pravnega reda Unije;

2. pozdravlja revidirano izjavo, ki izboljšuje tako strukturo kot tudi vsebino izjave iz leta 
1999 tako, da dodaja številne pomembne določbe, ki ta dokument usklajujejo z 

  
1 UL C 279 1.10.1999, str. 229.
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obstoječimi najboljšimi praksami; cilj izjave je okrepiti sodelovanje med tremi 
institucijami, da se tako poveča učinkovitost in kakovost zakonodaje EU;

3. zlasti pozdravlja naslednje izboljšave, ki jih vsebuje revidirana izjava:

a) nove določbe o sodelovanju predstavnikov predsedstva Sveta na sejah
parlamentarnih odborov in o zahtevah za informacije o stališču Sveta, ki skupaj 
predstavljata korak proti cilju izboljšanja dialoga med dvema zakonodajnima vejama;

(b) priznanje prakse končnega potrjevanja sporazumov, doseženih med neformalnimi 
pogajanji med institucijami, z izmenjavo pisem;

c) potrditev načela, da službi Parlamenta in Sveta enakopravno sodelujeta pri pravno-
jezikovni reviziji;

d) dogovor, da se, ko je to možno, organizira podpisovanje pomembnih besedil, o 
katerih je bilo doseženo soglasje, na skupni slovesnosti v prisotnosti sredstev javnega 
obveščanja, ter da se objavi skupna sporočila za javnost in organizira skupne 
tiskovne konference za objavo ugodnega zaključka opravljenega dela;

4. je prepričan, da bo revidirana izjava dodatno povečala preglednost in javno odgovornost 
zakonodajnega dela v okviru postopka soodločanja;

5. odobri revidirano izjavo, ki je priložena temu sklepu in sklene priložiti revidirano izjavo k 
svojemu poslovniku; poziva, naj se revidirana izjava objavi v Uradnem listu Evropske 
unije;

6. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in njegovo prilogo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Osnutek revidirane skupne izjave o praktičnih ukrepih za postopek soodločanja je tretji 
medinstitucionalni sporazum o tej temi med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo. 

Zakonodajna vloga Parlamenta se že od začetka veljavnosti Enotnega evropskega akta 1. 
julija 1987, ki je uvedel postopek sodelovanja, stalno veča, njegov odnos z drugimi 
institucijami pa postaja vse tesnejši.

Po uvedbi postopka soodločanja s pogodbo iz Maastrichta leta 1993, je prišlo do dogovora o 
medinstitucionalnem sporazumu, ki je podrobneje določil delovanje spravnega odbora, vendar 
ni obravnaval drugih vidikov soodločanja.

Pogodba iz Amsterdama, ki je pričela veljati leta 1999, je dodatno spremenila stanje, saj je 
zelo povečala število področij, na katerih se uporablja postopek soodločanja, je pa tudi 
spremenila prvotni postopek soodločanja, zlasti tako, da je predvidela možnost soglasja med 
Parlamentom in Svetom na prvi obravnavi, pa tudi s poenostavitvijo kasnejših stopenj 
postopka.

Leta 1999 je bil sklenjen nov medinstitucionalni sporazum, skupna izjava o praktičnih ukrepih 
za nov postopek soodločanja, kot nadaljevanje pogodbe iz Amsterdama. Skupna izjava se je 
izkazala za koristno, vendar so nekatere praktične posledice pri njeni uporabi sčasoma 
pokazale potrebo po nekaterih spremembah.

30. junija 2005 je konferenca predsednikov določila pet poslancev Evropskega parlamenta 
(Alejo Vidal-Quadras, Antonios Trakatellis, Dagmar Roth-Behrendt, Joseph Daul in Jo 
Leinen), za predstavljanje Parlamenta na pogajanjih o spremembi skupne izjave o praktičnih 
ukrepih za postopek soodločanja.

Revizija, v obliki niza srečanj na politični in upravni ravni med tremi institucijami, se je 
začela decembra 2005. Stališči Sveta in Komisije sta se znatno spremenili, kar je omogočilo 
sklenitev kompromisa s Parlamentom. Končni sporazum je bil dosežen decembra 2006, 
konferenca predsednikov pa ga je odobrila na svoji seji dne 8. marca 2007.

Predlagana revidirana izjava bo izboljšala delovanje soodločanja in bo pripomogla k temu, da 
bo prihodnje medinstitucionalno sodelovanje tvorno in prilagodljivo. Besedilo izjave je bilo 
prilagojeno tako, da upošteva praktični razvoj postopka soodločanja in je v skladu s poskusi 
Parlamenta, Sveta in Komisija, da postane sprejemanje zakonodaje EU preglednejše, bolj 
usklajeno, učinkovito in demokratično. 

Ocena besedila

Struktura besedila je bila izboljšana in sedaj nudi koristna dodatna pojasnila, ki temeljijo na 
temeljnih določbah predhodnega besedila iz leta 1999, ter tako označuje napredek v 
medinstitucionalnem sodelovanju.

ODDELEK O SPLOŠNIH NAČELIH
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Nov oddelek o splošnih načelih opredeljuje namen, cilje in temeljna načela izjava in 
nadomešča staro "preambulo", saj nov naslov bolje odraža razširjeno vsebino tega oddelka. 
Revidirano besedilo izjave iz leta 1999 odraža razvoj medinstitucionalnega sodelovanja s 
pomočjo postopka soodločanja v praksi, kar se kaže v ubeseditvi uvodnega oddelka. 

Sklicevanje na Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje iz leta 2003, ki ga 
izjava o praktičnih ukrepih za postopek soodločanja dopolnjuje, označuje dodatno izboljšavo 
starega besedila, saj ponovno potrjuje zavezanost evropskih institucij k spoštovanju načel 
preglednosti, odgovornosti in učinkovitosti, in k potrebi po poenostavitvi predlogov ob 
spoštovanju pravnega reda Unije (točka 3).

Pomembno je, da je bil v besedilo izjave vključen pomen uskladitve stališč treh institucij v 
zgodnji fazi postopka, da se tako poveča učinkovitost postopka odločanja (točka 4).

Točke, ki zadevajo stike med institucijami in usklajevanje urnika dela so bile premaknjene iz 
oddelka o prvi obravnavi v oddelek o splošnih načelih; tako je upoštevano dejstvo, da jih je 
treba uporabljati na vseh stopnjah postopka soodločanja (točka 5).

Sestava okvirnega časovnega razporeda za različne faze postopka, ki jo predlaga nova točka 
izjave, je v skladu s splošnim ciljem izboljšanja učinkovitosti, tudi časovne, odločanja in je že 
vsebovana v medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje (točka 6).

Revidirano besedilo se izrecno sklicuje na trialoge (tristranska srečanja), da se ponovno potrdi 
njihovo praktično vrednost v postopku iskanja soglasja na začetnih stopnjah postopka 
soodločanja, in da se spodbudi njihovo nadaljnjo uporabo. Nova izjava določa vodilna načela 
za organizacijo teh srečanj in predlaga, da se jih napove vnaprej (točke 7, 8 in 9).

Nova točka o sodelovanju predstavnikov predsedstva Sveta na sejah parlamentarnih odborov 
in o zahtevah za informacije o stališču Sveta je prvi korak k cilju izboljšanja dialoga med 
dvema zakonodajnima vejama (točka 10). Čeprav ne seže tako daleč, kot je predlagal 
Parlament, je sprejemljiva kot del splošnega kompromisa, saj predstavlja nekatere izboljšave 
v primerjavi z medinstitucionalnim sporazumom o boljši pripravi zakonodaje.

PRVA OBRAVNAVA:

Kar zadeva strukture, je novost revidiranega besedila razdelitev starega oddelka I (PRVA 
OBRAVNAVA) v dva pododdelka: −"Sporazum na stopnji prve obravnave v Evropskem 
parlamentu"; −"Sporazum na stopnji skupnega stališča". To ustreza dvema možnostma iz 
člena 251 PES za zgodnji zaključek postopka soodločanja že v prvi obravnavi.

Revidirana izjava priznava prakso neformalnih pogajanj med institucijami in končnega 
potrjevanja sporazumov, doseženih med temi pogajanji, z izmenjavo pisem.

DRUGA OBRAVNAVA:

Za razliko od prejšnjega oddelka (PRVA OBRAVNAVA) ima ta oddelek (DRUGA 
OBRAVNAVA) le en pododdelek, ki sledi splošnim uvodnim navedbam: "Sporazum na 
stopnji druge obravnave v Evropskem parlamentu".



PR\657811SL.doc PE 386.300v02-007/8PR\657811SL.doc

SL

Točka 20 uvaja načelo posvetovanja za določitev datum, ki ustreza vsem, za posredovanje 
skupnih stališč. Čeprav je besedilo manj zavezujoče od tistega, kar je načrtoval Parlament, je 
sprejemljiv kot del splošnega kompromisa. Tudi v tej obliki nova določba kaže na 
pripravljenost Sveta, da upošteva razpored dela Parlamenta pri določanju datuma 
posredovanja skupnih stališč. 

Točka 21 v pododdelku "Sporazum na stopnji druge obravnave v Evropskem parlamentu" 
sedaj odraža že uveljavljeno pomembnejšo vlogo stikov med institucijami in določa osnovni 
časovni okvir za njihovo nadaljevanje (to je, takoj ko je skupno stališče posredovano 
Parlamentu), da se pospeši postopek. 

Kot v prejšnjem oddelku je tudi v pododdelku "Sporazum na stopnji skupnega stališča Sveta" 
(točka 18), dodana točka, ki formalno priznava najboljšo prakso izmenjave pisem za končno 
potrditev sporazuma, ki je bil dosežen med neformalnimi pogajanji (točka 23). 

SPRAVA:

Dve novi točki sta dodani na začetku tega oddelka izjave (SPRAVA). V skladu z najboljšimi 
praksami, ki so se sčasoma oblikovale, je predlagan sklic tristranskih srečanj takoj, ko postane 
jasno, da v drugi obravnavi ne bo dosežen sporazum. Taka srečanja se bodo odvijala ves čas 
postopka sprave, da se postavi temelje za sporazum (točki 24 in 25).

Točki 29 je dodano pojasnilo, ki določa merila za skupno določitev datumov in dnevnih redov 
sestankov spravnega odbora s strani njegovih sopredsednikov (predsednika Parlamenta in 
predsednika Sveta).

Točka 30 potrjuje prakso, da sopredsednika spravnega odbora obravnavata več nespornih 
zadev (zadeve A) na dnevnem redu brez razprave, zaradi česa je postopek bolj prilagodljiv.

Točka 32 zdaj potrjuje načelo enake uporabe storitev in opreme Parlamenta in Sveta. 

V okviru točke 33 je bilo stališče Komisije o skupnem stališču Sveta dodano seznamu 
dokumentov, ki so na voljo odboru. Točka 33 pojasnjuje tudi, da je skupni delovni dokument 
delegacij Parlamenta in Sveta potreben, da se lažje opredeli ključna vprašanja in se jih 
učinkoviteje obravnava. Rok za predložitev stališča Komisije je podaljšan z dveh tednov na tri 
tedne po uradnem prejemu izida glasovanja Parlamenta, da se tako določi stvarnejši časovni 
okvir.

Točka 36 potrjuje načelo, da se besedilo dokončno pravno-jezikovno oblikuje pred formalno 
potrditvijo predlaganega besedila s strani dveh sopredsednikov, vendar omogoča, da se v 
izjemnih primerih sopredsednikoma spravnega odbora predloži osnutek besedila še pred 
pravno-jezikovnim oblikovanjem, če je to potrebno, da se spoštuje roke iz člena 251 PES. 

Točka 37 dodaja novo določbo, da delovni dokument, ki je uporabljen med spravnim 
postopkom, bo po zaključku postopka dostopen v registru dokumentov vsake institucije. To 
prispeva k povečanju preglednosti postopka odločanja.

SPLOŠNE DOLOČBE:
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Točka 40 tega oddelka (SPLOŠNE DOLOČBE) potrjuje načelo, da službi Parlamenta in 
Sveta enakopravno sodelujeta pri pravno-jezikovnem oblikovanju. Točka 41 izrecno 
prepoveduje kakršno koli spremembo besedila sporazuma brez soglasja tako predstavnikov 
Parlamenta kot tudi predstavnikov Sveta na ustrezni ravni.

Pojasnilo iz točke 42, da je treba končno oblikovanje besedil izpeljati ob upoštevanju 
različnih postopkov obeh zakonodajnih institucij, je dodatna izboljšava izjave. Da se prepreči 
zlorabo tega postopka, institucije ne smejo uporabljati rokov, namenjenih za pravno-
jezikovno oblikovanje, za ponovno odprtje razprave o vsebinskih vprašanjih. 

Za večjo doslednost dokumentov točka 43 določa, da se morajo institucije dogovoriti o skupni 
predstavitvi besedil, točka 44 pa dodaja, da si morajo v čim večji možni meri prizadevati za 
uporabo medsebojno sprejemljivih standardnih klavzul (zlasti kar zadeva določbe o 
izvrševanju izvedbenih pooblastil, začetkom veljavnosti, prenosom in izvrševanjem aktov ter 
kar zadeva spoštovanje pravice Komisije do pobude). 

Institucije soglašajo, da bodo, ko bo to možno, objavile skupna sporočila za javnost in 
organizirale skupne tiskovne konference za objavo ugodnega zaključka opravljenega dela 
(točka 45), da se spodbuja preglednost in v izogib neuravnoteženim enostranskim izjavam. V 
zvezi s tem točka 47 sedaj predvideva podpis pomembnih besedil, o katerih je bil dosežen 
dogovor, na mesečni skupni slovesnosti v prisotnosti sredstev javnega obveščanja. 
Predsednika institucij prejmeta besedilo za podpis v svojem jeziku.

Točka 48 je bila revidirana, da je bolj jasno, kdaj je pričakovana objava zakonodajnih besedil, 
o katerih je bilo doseženo soglasje, v Uradnem listu, in določa, da je običajni časovni okvir 
dva meseca po sprejetju zakonodajnega besedila s strani Evropskega parlamenta in Sveta.

Točka 49 pojasnjuje postopek obravnavanja tipkarskih ali očitnih napak v besedilih pred in po 
sprejetju besedila.

V splošnem revidirana izjava, ki je bila predložena Parlamentu v odobritev, izboljšuje tako 
strukturo kot tudi vsebino izjave iz leta 1999 tako, da dodaja številne pomembne določbe, ki 
ta dokument usklajujejo z obstoječimi najboljšimi praksami; cilj izjave je okrepiti sodelovanje 
med tremi institucijami, da se tako poveča učinkovitost in kakovost zakonodaje EU.
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