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PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spremembi člena 121 poslovnika Evropskega parlamenta o postopku pred Sodiščem 
Evropskih skupnosti
(2007/2266(REG))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pisma predsednika Odbora za pravne zadeve z dne 26. septembra 2007,

– ob upoštevanju členov 201 in 202 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0000/2008),

1. se odloči spremeniti svoj poslovnik, kot sledi;

2. opozarja, da bo sprememba začela veljati prvi dan naslednjega delnega zasedanja;

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

Predlog spremembe 1

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 121 – odstavek 4 (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

4. Predsednik predloži ugotovitve ali se 
vključi v postopek pred sodišči Skupnosti 
v imenu Parlamenta po tem, ko se 
posvetuje s pristojnim odborom.
Če predsednik ne namerava upoštevati 
mnenja pristojnega odbora, o tem obvesti 
konferenco predsednikov.
Če konferenca predsednikov oceni, da ni 
potrebna predložitev ugotovitev ali 
vključitev v postopek pred Sodiščem 
Evropskih skupnosti v zadevi, ki vključuje 
sodbo o veljavnosti akta, ki sta ga skupaj 
sprejela Parlament in Svet, se to 
nemudoma predloži v glasovanje 
plenarnemu zasedanju.
Predsednik lahko deluje preventivno, če je 
to potrebno za spoštovanje rokov, ki jih 
določi Sodišče Evropskih skupnosti. V tem 
primeru se čim prej izvrši postopek, ki je 
predviden v tem odstavku. 
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OBRAZLOŽITEV

OZADJE

1. S pismom z dne 26. septembra 2007 je predsednik Odbora za pravne zadeve predstavil 
predsedniku Odbora za ustavne zadeve predlog glede razlage člena 121 Poslovnika 
Parlamenta. Predsednik Gargani je s svojim pismom poskušal pridobiti pojasnilo 
Odbora za ustavne zadeve, ali se ta člen in zlasti njegov 3. odstavek nanaša zgolj na 
tožbe, ki jih na Sodišču Evropskih skupnosti vloži Parlament, ali ga je mogoče 
razlagati tako, da vključuje tudi ugotovitve in posege Parlamenta pred Sodiščem. 

2. Člen 121 z naslovom Postopek pred Sodiščem Evropskih skupnosti se glasi:

1. Parlament v rokih, navedenih v Pogodbah ter v Statutu Sodišča Evropskih skupnosti za 
tožbe institucij Unije in fizičnih ali pravnih oseb, preveri zakonodajo Skupnosti in izvedbene 
določbe, da bi zagotovil, da so bile Pogodbe, zlasti v kolikor gre za njegove pravice, v celoti 
spoštovane. 

2. Pristojni odbor, po potrebi ustno, poroča Parlamentu, kadar sumi, da je prišlo do kršitve 
zakonodaje Skupnosti. 

3. Predsednik vloži tožbo v imenu Parlamenta v skladu s priporočilom pristojnega odbora. 

Na začetku naslednjega delnega zasedanja lahko na plenarnem zasedanju predloži v odločitev 
sklep o nadaljevanju tožbe. Če se na plenarnem zasedanju sprejme odločitev proti tožbi z 
večino oddanih glasov, jo predsednik umakne.

Če predsednik vloži tožbo v nasprotju s priporočilom pristojnega odbora, na naslednjem 
delnem zasedanju Parlamentu predloži sklep o nadaljevanju tožbe.

PODROČJE UPORABE RAZLAGE

3. Naslov člena 121 je Postopek pred Sodiščem Evropskih skupnosti, 3. odstavek pa se 
nanaša izrecno na „tožbe“, ki jih predsednik vloži v imenu Parlamenta. Člen 121(3) se 
torej uporablja, ko Parlament sproži sodni postopek pred Sodiščem Evropskih 
skupnosti. V tem primeru predsednik deluje v skladu s priporočilom Odbora za pravne 
zadeve. Če se predsednik odloči, da ne bo sledil takšnemu priporočilo, je treba zadevo 
za končno odločitev predložiti plenarnemu zasedanju, čeprav lahko predsednik 
sprejme začasni ukrep. 

4. Če je Parlament v postopkih pred Sodiščem tožena stranka je očitno, da mora 
predsednik zagovarjati stališče Parlamenta v skladu s členom 19(4) Poslovnika, po 
katerem ima izrecno pristojnost zastopati Parlament v pravnih zadevah.

5. Obstajajo tudi druge vrste postopkov pred Sodiščem Evropskih skupnosti pri katerih 
ima Parlament lahko interes, da se jim pridruži ali zanje predloži ugotovitve v skladu z 
določbami statuta Sodišča. Do tega pride zlasti v primeru predhodnih postopkov, v 
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katerih se izpodbija veljavnost zakonodajnega akt in še posebej, če sta ta akt s 
soodločanjem skupaj sprejela Parlament in Svet. V skladu s sedanjo prakso se v 
takšnih primerih zaprosi Odbor za pravne zadeve za mnenje glede primernosti 
predložitve ugotovitev pred Sodiščem, predsednik Parlamenta pa sprejme dokončno 
odločitev v skladu s pristojnostmi, ki jih ima v skladu s členom 19(4) Poslovnika. 

6. V omenjenem pismu predsednik Odbora za pravne zadeve predlaga, da se člen 121(3) 
Poslovnika razlaga tako, da ne zajema le tožb, ki jih vloži Parlament, temveč tudi 
ugotovitve in posredovanja v zadevah pred Sodiščem. V praksi bi to pomenilo, da bi v 
primerih, ko predsednik in Odbor za pravne zadeve ne soglašata, predsednik predložil 
plenarnemu zasedanju v odločanje ne le odločitve o tem, ali vložiti tožbo, temveč tudi 
o tem, ali Sodišču predložiti ugotovitve ali v zadevah pred njim posredovati. Po 
mnenju Odbora za pravne zadeve bi bilo mogoče takšno razlago utemeljiti z dejstvom, 
da se v angleški in nemški različici [ter v slovenski, op.p.] člena 121 Poslovnika 
splošni izraz „postopek“ uporabi v naslovu (za razliko od francoske in drugih 
jezikovnih različic, kjer se uporabi izraz „recours“ [tožba, op.p.])

MNENJE POROČEVALCA

7. Poročevalec meni, da zmeda, do katere je prišlo zaradi razlik v jezikovnih različicah 
naslova člena 121 Poslovnika („proceedings“, „Verfahren“, „recours“, 'ricorsi“, itd.), 
ne zadeva 3. odstavka tega člena, v katerem je izraz „tožba“ enotno preveden v vseh 
jezikih („Klag“, „recours“, „ricorso“, itd.). Poleg tega bi bilo treba poudariti, da člen 
121, s tem, ko v prvih dveh odstavkih določa, da „Parlament ... preveri zakonodajo 
Skupnosti in izvedbene določbe, da bi zagotovil, da so bile Pogodbe, zlasti v kolikor 
gre za njegove pravice, v celoti spoštovane“ in da „pristojni odbor, po potrebi ustno, 
poroča Parlamentu, kadar sumi, da je prišlo do kršitve zakonodaje Skupnosti“, velja 
za primere, v katerih se Parlament odloči sprožiti postopke pred Sodiščem, kot je 
ukrep za razveljavitev, da bi zaščitil svoje pristojnosti ali zagotovil, da je zakonodaja 
skupnosti skladna s pogodbami.

8. Zaradi navedenih razlogov poročevalec meni, da ne bi bilo utemeljeno razširiti 
področja uporabe tehničnega izraza „tožba“ („Klag“, „recours“, „ricorso“, itd.), ki se 
uporablja v členu 121(3) Poslovnika, le zaradi širšega pomena izraza, ki je v nekaterih 
jezikovnih različicah uporabljen v naslovu tega člena. Zdi se jasno, da je področje 
uporabe odstavka 3 omejeno na „tožbe“, ki jih sproži Parlament. Člena 121(3) torej ni 
mogoče razlagati širše, da bi vključeval tudi ugotovitve in posredovanja Parlamenta 
pred Sodiščem, pri katerih gre za po kakovosti drugačne ukrepe.  

9. Lahko bi rekli, da še vedno obstaja legitimni razlog za oblikovanje posebnega 
postopka za odločanje o tem, ali naj Parlament predloži ugotovitve Sodišču ali se 
vključi v postopke pred Sodiščem v zadevah, ko pride do nesoglasja med 
predsednikom in pristojnim odborom. Na splošno se razume, da je Parlament, po tem, 
ko je sprejel nek pravni akt, odgovoren za zagovarjanje njegove veljavnosti pred 
Sodiščem. To načelo je zajeto v pismu, ki ga je 10. decembra 1997 predsednik Odbora 



PR\722954SL.doc 7/9 PE402.934v01-00

SL

za pravne zadeve in pravice državljanov Willy de Clercq poslal predsedniku 
Evropskega parlamenta Joséju Marii Gil-Roblesu in v katerem opredeli merila, ki bi 
jih moral upoštevati Evropski parlament pri odločanju o tem, ali naj predloži 
ugotovitve v okviru predhodnega postopka, povezanega s pravnim aktom, sprejetim s 
soodločanjem. S tem se je oblikovalo načelo, po katerem bi moral Parlament predložiti 
ugotovitve v okviru predhodnega postopka, če se postopek nanaša na veljavnost 
pravnega akta, medtem ko ne bi ukrepal pri postopkih, ki se nanašajo na razlago 
pravnega akta. 

10. Kljub temu je poročevalec seznanjen z dvema primeroma, ko je Odbor za pravne 
zadeve svetoval predsedniku, naj pred Sodiščem ne zagovarja veljavnosti akta, 
sprejetega s soodločanjem. V obeh primerih se je predsednik odločil za ukrepanje v 
nasprotju s priporočilom pristojnega odbora:

– leta 1999 se je predsednik José Maria Gil-Robles odločil Sodišču predložiti 
ugotovitve, da bi zagovarjal legalnost Direktive 98/43/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 6. julija 1998 o približevanju zakonov, podzakonskih in upravnih aktov 
držav članic glede oglaševanja in sponzoriranja tobačnih izdelkov;

– leta 2005 se je predsednik Josep Borrell-Fontelles odločil pred Sodiščem zagovarjati 
veljavnost Direktive 2001/97/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. decembra 
2001 o spremembi Direktive Sveta 91/308/EGS o preprečevanju uporabe finančnega 
sistema za pranje denarja.

11.  V obeh primerih je odločitev predsednika izhajala iz uveljavljene prakse zagovarjanja 
veljavnosti pravnih aktov, sprejetih s soodločanjem, v skladu z merili, ki jih je 
opredelil Odbor za pravne zadeve. Opozoriti velja, da v drugem primeru predsednik ni 
zaprosil plenarnega zasedanja za potrditev njegove odločitve, čeprav je bil odstavek 3 
člena 121 takrat že veljaven; ta odstavek se je pravilno razlagal, kot da se nanaša zgolj 
na „tožbe“, ki jih predsednik sproži v imenu Parlamenta.

12. Poročevalec ne more oceniti pravnega sklepanja, ki je bilo v podlagi odločitev 
pristojnega odbora, da svetuje predsedniku, naj v navedenih primerih ne predloži 
ugotovitev Sodišču. Meni, da bi Parlament načeloma moral zagovarjati veljavnost 
svojih aktov v zadevah, o katerih poteka postopek pred Sodiščem, v skladu z domnevo 
o zakonitosti in načelom lojalnega sodelovanja s sozakonodajalcem (Svetom).

13. Poročevalec vseeno meni, da utegne priti do izjemnih primerov, ko bi bilo mogoče 
dati Parlamentu možnost, da sprejme drugačno stališče od tistega, ki ga je sprejel v 
postopku soodločanja, pod pogojem, da so se pravne okoliščine pomembno spremenile 
(npr. reforma pogodb, začetek veljavnosti listine EU o temeljnih pravicah, sodna 
praksa), zaradi česar lahko določen akt postane neskladen s primarnim pravom Unije. 
Takšen akt bi ostal veljaven, kot je bil sprejet v skladu s prejšnjim pravnim okvirom, 
vendar ga Parlament brez pravice do pobude ne bi mogel spremeniti, da bi ga uskladil 
z novimi pravnimi okoliščinami. Za takšen poseben primer je mogoče trditi, da bi 
Parlament lahko imel legitimen razlog za odločitev, da ne predloži ugotovitev oziroma 
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se ne vključi v postopek pred Sodiščem.1

14. Ob upoštevanju, da trenutno v Poslovniku niso opredeljeni interni postopki, ki bi jih 
Parlament uporabil pri odločanju o ustreznosti postopanja s posredovanjem ugotovitev 
Sodišču ali z vključitvijo v postopek v zadevah, pri katerih pride do razhajanja med 
predsednikom in Odborom za pravne zadeve, poročevalec meni, da mora odbor AFCO 
zavzeti stališče glede dveh vprašanj. Prvič, ali je bolje rešiti vprašanje z razlago in 
torej zgolj potrditi, da ima predsednik Parlamenta v skladu z ustaljeno prakso 
pristojnost sprejeti odločitev, ki je v nasprotju s priporočilom pristojnega odbora? In 
drugič, ali bi bilo mogoče šteti za bolj zaželeno, da se zadeva uredi z dopolnitvijo 
člena 121, in sicer, kateremu organu in po katerem postopku bi bilo treba podeliti 
pravico do odločanja? 

SKLEPI IN PRIPOROČILA

15. Poročevalec bi rad ponovno poudaril, da bi Parlament za spoštovanje načela legalnosti 
– in varovanje svoje verodostojnosti v vlogi sozakonodajalca – v izjemnih okoliščinah 
ter na podlagi primernega pravnega razmisleka moral imeti možnost sprejetja 
odločitve, da med predhodnim postopkom sprejme drugačno stališče, kot ga je sprejel 
med postopkom soodločanja.

16. Zdi se očitno, da se člen Poslovnika 121(3) v sedanji obliki uporablja le za „tožbe“, ki 
jih sproži Parlament, in ne zajema „ugotovitev“ za sodne postopke ali „vključitve“ 
vanje. Če bo člen ohranil svojo sedanjo obliko bo moral poročevalec odboru predlagati 
sprejetje izrecne razlage, v skladu s katero bo imel vedno predsednik Parlamenta 
pristojnost odločati o predložitvi ugotovitev ali vključitvi v postopke pred Sodiščem.

17. Po mnenju poročevalca bi bilo treba zaradi popolnosti in pravne varnosti členu 121 
dodati nov odstavek, da bi v Poslovnik vključili uveljavljeno prakso predsednika, da na 
priporočilo Odbora za pravne zadeve v imenu Parlamenta predloži ugotovitve v 
postopkih pred sodiščem ali se vanje vključi. V novem odstavku bi bil določen tudi 
postopek, ki bi se uporabil, če bi prišlo do razhajanja v mnenjih med predsednikom in 
pristojnim odborom.

18.  Poročevalec meni, da bi bilo treba v primeru nesoglasja odločitev sprejeti s 
postopkom, ki zagotavlja okrepljeno demokratično legitimnost. Zaradi narave te 
zadeve predlaga zamisel, da bi o tem najprej odločala konferenca predsednikov –
organ, v katerem se odražajo razmerja moči v celotnem Parlamentu, ki pa obenem 
lahko presoja zadeve tudi na pravni ravni, po tem, ko se je seznanil z različnimi stališči 
in upošteval mnenje pravne službe Parlamenta. Če konferenca predsednikov sklene, da 
Parlament ne bi smel predložiti ugotovitev v postopku pred Sodiščem oziroma se 
vključiti v postopek, da bi zagovarjal veljavnost pravnega akta, ki je bil sprejet s 
soodločanjem, se zadeva posreduje v odločanje plenarnemu zasedanju. Poslanci bi 

                                               
1 Opozoriti velja tudi, da člen 34 Poslovnika Parlamenta določa, da „[M]ed obravnavo zakonodajnega predloga 
Parlament posveča posebno pozornost spoštovanju temeljnih pravic in zlasti skladnosti zakonodajnega akta z Listino o 
temeljnih pravicah Evropske unije ter z načeli subsidiarnosti, sorazmernosti in pravne države“.
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morali imeti na voljo vso ustrezno dokumentacijo ali informacije, da bi lahko temeljito 
preučili zadevo in o njej odločali.1

19. Poročevalec predlaga, da bi moral imeti predsednik možnost, da v izjemnih primerih, 
ko Odbor za pravne zadeve ne more podati svojega mnenja v roku, ki je določen s 
Statutom Sodišča, poda ugotovitve v postopku pred Sodiščem ali se vključi v postopek 
brez poprejšnjega posvetovanja. To bi utegnilo veljati zlasti za nedavno uveden 
postopek nujnega predhodnega odločanja glede območja svobode, varnosti in pravice –
uporablja se od 1. marca 2008 –, ki predvideva krajši rok za predložitev pisnih 
ugotovitev. V takšnih primerih bi lahko naknadno prišlo do posvetovanja s pristojnim 
odborom, predsednik pa bi moral umakniti svoje ugotovitve iz postopka, če bi se 
Parlamenta tako odločil na plenarnem zasedanju. 

                                               
1 Poročevalec meni, da bi bilo treba v postopkih, ko se Parlament izjemoma odloči, da ne bo zagovarjal 
veljavnosti zakonodajnega akta, ki sta ga skupaj sprejela Parlament in Svet, odločitev za to sprejeti, če zanjo 
glasuje večina poslancev Parlamenta. To bi bilo v skladu z glasovalnimi zahtevami, ki veljajo, če Parlament 
zavrne ali spremeni skupno stališče Sveta v skladu s členom 251 Pogodbe o ES. Glede na to, da zahteva po 
absolutni večini ne bi bila mogoča v skladu s členom 198 Pogodbe o ES, poročevalec predlaga izreden postopek, 
kjer se zadeva najprej posreduje konferenci predsednikov – organu, v katerem se odraža večinsko mnenje 
poslancev Parlamenta –, medtem ko bi moralo dokončno odločitev sprejeti plenarno zasedanje kot vrhovni organ 
Parlamenta.


