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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razvoju odnosov med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti v skladu z 
lizbonsko pogodbo
(2008/2120(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen 
amsterdamski pogodbi,

– ob upoštevanju Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki je priložen 
amsterdamski pogodbi,

– ob upoštevanju Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen 
lizbonski pogodbi, in zlasti člena 9 Protokola,

– ob upoštevanju Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki je priložen 
lizbonski pogodbi,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. februarja 2002 o odnosih med Evropskim 
parlamentom in nacionalnimi parlamenti v okviru evropskega združevanja1,

– ob upoštevanju smernic za odnose med vladami in parlamenti o vprašanjih Skupnosti 
(informativni minimalni standardi) z dne 27. januarja 2003 („kobenhavnske parlamentarne 
smernice“)2, sprejetih na XXVIII. zasedanju Konference odborov za zadeve Skupnosti in 
evropske zadeve parlamentov Evropske unije (COSAC),

– ob upoštevanju smernic za medparlamentarno sodelovanje v Evropski uniji z dne 3. julija 
2004,3

– ob upoštevanju sklepov s XL. zasedanja COSAC-a v Parizu dne 4. novembra 2008 in 
zlasti točke 1 sklepov,

– ob upoštevanju člena 45 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve ter mnenj Odbora za zunanje zadeve in 
Odbora za razvoj (A6-0000/2008),

A. ker je bila zadnja resolucija Parlamenta o vprašanju odnosov z nacionalnimi parlamenti 
sprejeta leta 2002 in je zato čas za ponovno oceno,

                                               
1 Sprejeta v skladu s poročilom A5-0023/2002 Odbora za ustavne zadeve (poročilo Napolitano) (UL C 284 E, 
21.11.2002, str. 322.).
2 UL C 154, 02.07.2003, str. 1.
3 O smernicah se je dogovorila konferenca predsednikov parlamentov Evropske unije na svojem srečanju v 
Haagu dne 2-3 julija 2004.
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B. ker so se odnosi v zadnjih letih izredno izboljšali in postali bolj raznoliki ter ker povečano 
število dejavnosti poteka na ravni parlamentov kot celote kot tudi na ravni parlamentarnih 
odborov,

C. ker bi moral prihodnji razvoj odnosov upoštevati prednosti in slabosti različnih obstoječih 
praks,

D. ker priznava lizbonska pogodba nacionalnim parlamentom nove pravice, zlasti v zvezi z
načelom subsidiarnosti, ki jih spodbujajo, da se vključujejo v postopek oblikovanja 
politike na ravni Unije v zgodnji fazi,

E. ker bi morale biti vse oblike medparlamentarnega sodelovanja v skladu z dvema 
osnovnima načeloma: povečano učinkovitostjo in parlamentarno demokratizacijo,

F. ker je glavna naloga in funkcija Evropskega parlamenta ter nacionalnih parlamentov 
sodelovanje pri zakonodajnem odločanju in nadzorovanje političnih izbir na nacionalni in 
evropski ravni; ker zaradi tega tesno sodelovanje za skupno dobro ni odvečno, zlasti 
glede prenosa zakonodaje Unije v nacionalno zakonodajo,

G. ker je primerno razviti politične smernice, na podlagi katerih lahko predstavniki in organi 
Evropskega parlamenta določijo prihodnje ukrepe v zvezi z njegovimi odnosi z 
nacionalnimi parlamenti ter izvajanjem določb lizbonske pogodbe, ki se nanašajo na 
nacionalne parlamente,

Prispevek lizbonske pogodbe k razvoju odnosov

1. pozdravlja nove pravice nacionalnih parlamentov v skladu z lizbonsko pogodbo, ki 
povečujejo njihovo vlogo v političnih procesih Evropske unije; meni, da je te pravice 
mogoče razdeliti v tri skupine:

pravice do ugovora zoper:

– zakonodajo, ki ni v skladu z načelom subsidiarnosti, s postopki „z rumenim“ in 
„oranžnim kartonom“;

– spremembe pogodbe v poenostavljenem postopku;

– ukrepe pravosodnega sodelovanja v civilnopravnih zadevah (družinsko pravo);

– kršitev načela subsidiarnosti z vložitvijo tožbe na Sodišče Evropskih skupnosti (če to 
dovoljuje nacionalna zakonodaja);

pravice do sodelovanja pri:

– pravilnem delovanju Unije („krovna“ določba);

– nadzorovanju Europola in Eurojusta skupaj z Evropskim parlamentom;

– konvencijah, ki se nanašajo na spremembe Pogodbe;
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pravice do obveščenosti o:

– oceni politik na področju svobode, varnosti in pravice;

– postopkih Stalnega odbora za notranjo varnost;

– predlogih za spremembo Pogodb;

– vlogah za članstvo Unije;

– poenostavljenih revizijah Pogodbe (šest mesecev vnaprej);

– predlogih za ukrepe, ki dopolnjujejo Pogodbo;

Sedanji odnosi

2. z zadovoljstvom ugotavlja, da so se njegovi odnosi z nacionalnimi parlamenti v zadnjih 
letih razvijali pozitivno, zlasti z naslednjimi oblikami skupnih dejavnosti:

– redne skupne seje odborov vsaj dvakrat na polletje,

– medparlamentarna ad hoc srečanja na ravni odborov na pobudo Evropskega 
parlamenta ali parlamenta države članice, ki predseduje Svetu;

– medparlamentarna srečanja na ravni predsednikov odborov;

– sodelovanje na ravni predsednikov parlamentov v okviru konference predsednikov 
parlamentov Evropske unije;

– obiski poslancev nacionalnih parlamentov v Evropskem parlamentu z namenom 
sodelovanja na srečanjih ustreznih specializiranih odborov;

– srečanja v političnih skupinah ali strankah na evropski ravni, ki združujejo politike iz 
vseh držav članic s poslanci Evropskega parlamenta;

Prihodnji odnosi

3. meni, da  je treba razviti nove oblike predzakonodajnega in pozakonodajnega dialoga med 
Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti;

4. meni, da je treba podpreti nacionalne parlamente pri njihovem nadzoru osnutkov 
zakonodaje, preden jo obravnava zakonodajalec Unije;

5. navaja, da redne dvostranske skupne seje ustreznih specializiranih odborov in 
medparlamentarna ad hoc srečanja na ravni odborov, ki se sestajajo na povabilo 
Evropskega parlamenta, dopuščajo, da se dialog o sedanjih ali predvidenih delih 
zakonodaje ali političnih pobudah odvija v zgodnji fazi in jih je zato treba ohranjati in 
sistematično razvijati v stalno mrežo ustreznih odborov; meni, da bi se pred ali po takšnih 
sejah lahko odvijala dvostranska ad hoc srečanja odborov, na katerih bi obravnavali 
posebne nacionalne pomisleke;
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6. opaža, da so konference predsednikov specializiranih odborov Evropskega parlamenta in 
nacionalnih parlamentov, kot so srečanja predsednikov Odbora za zunanje zadeve in 
Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, zaradi omejenega 
števila udeležencev učinkovito orodje za izmenjavo informacij in stališč;

7. meni, da bi lahko druge oblike sodelovanja poleg prej omenjenih učinkovito prispevale k 
oblikovanju evropskega političnega prostora ter jih je treba nadalje razvijati in 
diverzificirati;

8. v tem smislu bi pozdravil inovacije na ravni nacionalnih parlamentov, kot je podelitev 
pravice članom Evropskega parlamenta, da lahko enkrat letno govorijo na plenarnih 
zasedanjih nacionalnih parlamentov, sodelujejo na srečanjih odborov za evropske zadeve 
na posvetovalni podlagi, sodelujejo na srečanjih specializiranih odborov, kadarkoli 
razpravljajo o ustreznih delih zakonodaje Evropske unije ali sodelujejo na srečanjih 
zadevnih političnih skupin na posvetovalni podlagi;

9. priporoča preučitev možnosti odobritve proračuna svojim specializiranim odborom za 
organiziranje srečanj z ustreznimi odbori nacionalnih parlamentov;

10. meni, da bodo povečane pristojnosti nacionalnih parlamentov glede skladnosti z načelom 
subsidiarnosti, kot jih predvideva lizbonska pogodba, omogočile, da bo evropska 
zakonodaja podvržena vplivu in nadzoru v zgodnji fazi, in bodo prispevale k boljši 
pripravi zakonodaje na ravni Evropske unije;

11. navaja, da je nacionalnim parlamentom prvič dana opredeljena vloga v zadevah Evropske 
unije, ki se razlikuje od tiste njihovih nacionalnih vlad in ki Unijo približuje državljanom;

12. ponovno opozarja, da morajo nacionalni parlamenti nadzor nad nacionalnimi vladami 
izvajati v prvi vrsti v skladu z ustreznimi ustavnimi pravili;

13. poudarja dejstvo, na so nacionalni parlamenti pomembni akterji pri izvajanju evropske 
zakonodaje in da bi bil na tem področju zelo pomemben mehanizem za izmenjavo 
najboljših praks;

14. v tem smislu ugotavlja, da predstavlja oblikovanje elektronske platforme za izmenjavo 
informacij med parlamenti, spletne strani IPEX, velik korak naprej, saj omogoča, da je 
postopek izvajanja možno spremljati kadarkoli;

Vloga Konference odborov za zadeve Skupnosti in evropske zadeve parlamentov Evropske 
unije (COSAC)

15. meni, da bo morala biti vloga COSAC-a v prihodnosti opredeljena s tesnim sodelovanjem 
med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti, ter da bi moral COSAC v 
skladu s Protokolom o vlogi nacionalnim parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen 
amsterdamski pogodbi, ostati v glavnem forum za izmenjavo informacij in razpravo o 
splošnih političnih vprašanjih in najboljših praksah glede nadzorovanja nacionalnih vlad4; 

                                               
4 Glej smernice za odnose med vladami in parlamenti o vprašanjih Skupnosti (informativni minimalni standardi), 
omenjene zgoraj.
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meni, da se morajo informacije in razprava osredotočati na zakonodajne dejavnosti, ki se 
nanašajo na področje svobode, varnosti in pravice, ter na spoštovanje načela subsidiarnosti 
na ravni Evropske unije;

16. je odločen, da bo v celoti opravljal svojo vlogo, izpolnjeval svoje odgovornosti v zvezi z 
delovanjem COSAC-a ter še naprej zagotavljal tehnično podporo sekretariatu COSAC-a 
in predstavnikom nacionalnih parlamentov;

17. ponovno poudarja, da se morajo dejavnosti Evropskega parlamenta in nacionalnih 
parlamentov v okviru COSAC-a dopolnjevati in se jih ne sme drobiti ali zlorabljati od 
zunaj;

18. meni, da bi morali biti njegovi specializirani odbori močneje vključeni v pripravo srečanj 
COSAC-a in zastopstvo odborov na njih; meni, da bi moral njegovo delegacijo voditi 
predsednik Odbora za ustavne zadeve, ta pa bi morala vključevati predsednike in 
poročevalce specializiranih odborov, ki se ukvarjajo z vprašanji na dnevnem redu 
zadevnega srečanja COSAC-a;

19. predvideva bolj sistematično spremljanje predzakonodajnega dialoga med nacionalnimi 
parlamenti in Komisijo (tako imenovane „pobude Barroso“), da bi bil tako obveščen o 
stališču nacionalnih parlamentov v zgodnji fazi zakonodajnega postopka;

20. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter 
parlamentom in vladam držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

I. Razvoj odnosov med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti

Odnosi med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti so bili do prvih neposrednih 
volitev poslancev v določeni meri „organski“, saj so poslance Parlamenta imenovali 
nacionalni parlamenti. Z neposrednimi volitvami je ta povezava odpadla in pojavilo se je 
vprašanje, kako se ta odnos v prihodnosti lahko in naj oblikuje. Po daljšem obdobju, v 
katerem je do posameznih stikov prihajalo brez urejajočega okvirja, je maastrichtska pogodba 
prvič poizkusila oblikovati medsebojne odnose. Dve izjavi, priloženi pogodbi sta poudarili, da 
imajo nacionalni parlamenti vlogo v zvezi z zakonodajo Skupnosti, da jih morajo vlade 
pravočasno obveščati o zakonodajnih namenih ter da je priporočljivo sodelovanje med 
nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom 5. To se lahko med drugim odvija na 
podlagi organiziranja rednih srečanj ter priznavanju obojestranskih olajšav. 
V istem časovnem obdobju se je oblikovala Konference odborov za zadeve Skupnosti in 
evropske zadeve parlamentov Evropske unije (COSAC), ki se ob udeležbi Evropskega 
parlamenta srečuje vsakih šest mesecev, zlasti za izmenjavo izkušenj in najboljših praks pri 
nadzorovanju nacionalnih vlad v zvezi z evropskimi političnimi vprašanji. COSAC lahko 
naslavlja „prispevke“ na Evropski parlament, Svet in Komisijo, ki pa udeleženih parlamentov 
ne zavezujejo. Udeležba Evropskega parlamenta je v odpošiljanju delegacije šestih članov, od 
katerih sta dva podpredsednika predsedstva, ki zelo dobro poznata odnose z nacionalnimi 
parlamenti. 

Protokol o vlogi nacionalnih parlamentov, priložen amsterdamski pogodbi, je formaliziral to 
stanje in ga dvignil na področje pogodbenega prava. Protokol spodbuja nacionalne parlamente, 
da bolj intenzivno sodelujejo pri dejavnostih Unije in izražajo svoja stališča glede tem, ki se 
jih še posebej tičejo. V ta namen predvideva hitrejše posredovanje dokumentov Komisije ter
rok šest tednov, preden lahko Svet prične s posvetovanjem o besedilu.

„Izjava o prihodnosti Unije“, sprejeta na konferenci v Nici, je predvidela, da bodo nacionalni 
parlamenti sodelovali v obsežni razpravi, v kateri bi bilo med drugim treba razjasniti „vlogo 
nacionalnih parlamentov v zgradbi Evrope“. Zato je na evropski konvenciji, ki je sledila 
konferenci v Nizi, ena izmed enajstih delovnih skupin obravnavala temo vloge nacionalnih 
parlamentov. V svojem zaključnem poročilu je delovna skupina izrazila, da naj nacionalni 
parlamenti uporabijo vsa razpoložljiva sredstva, da vplivajo na Svet prek svojih vlad. 
„Zasidranje“ Unije v državah članicah je stvar nacionalnih parlamentov. Razmerje do 
Evropskega parlamenta ni razmerje konkurence. Vloge enega in drugih so različne, vendar 
imajo skupni cilj: približati Unijo državljanom in na ta način prispevati h krepitvi 
demokratične legitimnosti Unije.6

Leta 2002 je Evropski parlament svojim odnosom do nacionalnih parlamentov posvetil 
izčrpno poročilo.7 V njem je navedel, da terja zaskrbljenost v zvezi z Evropsko unijo, izražena 
v parlamentih posameznih držav članic, boljšo in jasnejšo določitev njihovih pristojnosti 
nasproti zadevnim vladam in Evropski uniji. Pri tem je treba predvsem uresničiti tesnejše in 
                                               
5  Izjavi 13 in 14
6 Dokument CONV 35302 z dne 22.10.2002, stran 2 in 3
7 Resolucija z dne 7.2.2002, poročilo A5-0023/2002 Odbora za ustavne zadeve, poročevalec Giorgio Napolitano
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učinkovitejše sodelovanje med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom.8Nujna 
parlamentarizacija Unije mora temeljiti na dveh stebrih: na eni strani na razširitvi pristojnosti 
Evropskega parlamenta v zvezi z vsemi sklepi Unije in na drugi strani na krepitvi pristojnosti 
nacionalnih parlamentov v zvezi z njihovimi zadevnimi vladami.9 Kar zadeva praktično stran 
odnosov, je Evropski parlament predlagal nadaljnje razvijanje in sistematiziranje sodelovanja 
med zadevnimi odbori na vseh področjih evropskega združevanja, med drugim na področju 
skupne zunanje in varnostne politike, gospodarske in monetarne unije, prostora svobode, 
varnosti in pravice ter ustavnih zadev. 10

V protokolih o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji in o uporabi načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti, ki so priloženi ustavni pogodbi, je bila nacionalnim 
parlamentom prvič priznana možnost, da lahko dosežejo pregled zakonodajnega predloga z 
ozirom na upoštevanje načela subsidiarnosti, če sodeluje ena tretjina parlamentov (postopek z 
„rumenim kartonom“ ). V enakih protokolih k lizbonski pogodbi, imenovani tudi reformna 
pogodba, je bila ta pravica dopolnjena z možnostjo, da lahko večina parlamentov in večina v 
Evropskem parlamentu kot tudi 55 % večina članov Sveta zavrne zakonodajni predlog 
(postopek z „rdečim kartonom“). Ta novost se nanaša tudi na odnos Evropskega parlamenta 
do nacionalnih parlamentov, saj se mora Parlament držati roka osmih tednov, preden lahko 
zaključi s posvetovanji o določenem predlogu, in v tem času mora upoštevati posredovana 
utemeljena stališča. Poleg tega mora svoj poslovnik prilagoditi novemu stanju. Tudi če se bo 
praktični pomen te nove ureditve pokazal šele po začetku veljavnosti lizbonske pogodbe, je z 
njo povezan tudi pomemben „simbolični pomen“, saj so nacionalni parlamenti prvič uradno 
priznani kot „akterji na ravni Evropske unije“. 

II. Sklepi

Kakšne zaključke je mogoče oblikovati iz predstavljenega razvoja odnosov med Evropskim 
parlamentom in nacionalnimi parlamenti? Predvsem, da ni več nikakršnega antagonizma. 
Evropski parlament ni bil zgolj naklonjen vedno večji vlogi nacionalnih parlamentov, temveč 
jo je tudi aktivno podpiral. Poleg tega so udeleženci spoznali, da lahko dosežejo večji 
parlamentarni nadzor izvršne oblasti tako na ravni unije kot tudi na ravni držav članic samo z 
dopolnjevanjem svojega ravnanja. Poslanci Evropskega parlamenta in nacionalnih 
parlamentov sodelujejo z istimi ministri, bodisi v njihovi funkciji predstavnika vlade ali v 
njihovi funkciji predstavnika Sveta. Pri tem morajo oboji preprečevati podvojevanje 
dejavnosti in tekmovalnost. Odnose je treba uresničevati v sodelovanju, ki mora biti bolj 
strukturirano, vendar ne tudi nujno bolj formalizirano. Osnutek resolucije pred tem besedilom 
vsebuje številne praktične predloge v ta namen. Po drugi strani pa medparlamentarno 
sodelovanje ne sme voditi v vmešavanje v pravice parlamentov v zvezi z njihovimi 
pristojnostmi odločanja. Vsaka oblika medparlamentarnega sodelovanja bi morala biti po 
svoji naravi posvetovalna in ne bi smela vsebovati nobenih odločitev z ozirom na obstoječe 
cikle odločanja Unije, opredeljena pa bi morala biti z obojestranskim priznavanjem 

                                               
8  Odstavek 1 resolucije.
9  Odstavek 3 resolucije.
10 Odstavek 13 resolucije.
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parlamentov in poslancev kot ogledala družbe11.

                                               
11 Andreas Maurer, „The Lisbon Treaty: New options for and recent trends of interparliamentary cooperation“, 
govor na letni konferenci korespondentov Evropskega centra za parlamentarne raziskave in dokumentacijo, 
Bruselj, 9. oktober 2008, stran 7 
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