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Često postavljana pitanja o prijelazu iz osmog na
deveti sastav Europskog parlamenta
U izborniku s desne strane izaberite temu.
Informacije iz ovog teksta nadopunjuju one iz Informacija za medije u vezi s izborima za
Europski parlament 2019.
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Što je na dnevnom redu konstitutivne sjednice
devetog sastava Parlamenta (od 2. do 4. srpnja
2019.)?
Glasači u EU-u izabrali su nove zastupnike Europskog parlamenta na izborima 23.-26. svibnja.
Novoizabrani zastupnici, koji će predstavljati građane EU-a do 2024. okupit će na konstitutivnoj
sjednici Parlamenta od 2. do 4. srpnja. Na njoj će izabrati predsjednika, 14 podpredsjednika i
pet kvestora. Odlučit će i o broju zastupnika u stalnim odborima i pododborima i tako započeti
novi (deveti) parlamentarni saziv. U tjednima koji će uslijediti odbori će održati prve sastanke
kako bi izbrali svoje predsjednike i potpredsjednike.

• izbor novog predsjednika Parlamenta
• izbor potpredsjednika Parlamenta i kvestora
• formiranje parlamentarnih odbora
.
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Zbog čega prva sjednica započinje u utorak?
Pravilnikom Parlamenta ustanovljeno je da se Parlament mora sastati prvog utorka nakon isteka
punog kalendarskog mjeseca od održavanja izbora za Europski parlament (članak 146., stavak
2. Pravilnika Parlamenta).
Članak 146. : Sazivanje Parlamenta

1. U skladu s prvim stavkom članka 229. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,
2.
3.

4.

Parlament se sastaje bez potrebe za sazivanjem drugog utorka u ožujku svake
godine. Sam određuje trajanje prekida zasjedanja.
Parlament se također sastaje bez potrebe za sazivanjem prvog utorka nakon isteka
razdoblja od mjesec dana po završetku razdoblja iz članka 10. stavka 1. Akta od 20.
rujna 1976.
Konferencija predsjednika može, uz obrazloženje, promijeniti trajanje prekida o
kojima je odlučeno u skladu sa stavkom 1. najmanje dva tjedna prije datuma
nastavka zasjedanja koji je prethodno odredio Parlament. Nastavak zasjedanja,
međutim, ne smije biti odgođen za dulje od dva tjedna.
Na zahtjev većine zastupnika ili na zahtjev Komisije ili Vijeća, nakon savjetovanja s
Konferencijom predsjednika, predsjednik iznimno saziva Parlament.

Predsjednik iznimno, uz odobrenje Konferencije predsjednika, predsjednik može sazvati
Parlament u hitnim slučajevima.
.
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Tko će predsjedati prvom sjednicom?
Sjednicom na kojoj se bira novi predsjednik predsjedat će dosadašnji predsjednik ili, ako to nije
moguće, jedan od dosadašnjih potpredsjednika (odlučit će se u skladu s njihovim redom
prvenstva), ili, u odsutnosti svih njih, zastupnik s najduljim stažem u Parlamentu.
Predsjednika Europskog parlamenta zastupnici biraju među sobom.
Članak 14. : Privremeni predsjedatelj

1. Na dnevnoj sjednici predviđenoj člankom 146. stavkom 2. i na bilo kojoj drugoj

2.

dnevnoj sjednici koja se održava radi izbora predsjednika i Predsjedništva, odlazeći
predsjednik, ili u njegovoj odsutnosti jedan od odlazećih potpredsjednika određen
po redu prvenstva, ili u njihovoj odsutnosti zastupnik s najdužim stažem, preuzima
predsjedanje do izbora novog predsjednika.
Za vrijeme predsjedanja privremenog predsjedatelja na temelju stavka 1. ne
odvijaju se parlamentarne aktivnosti osim onih koje se tiču izbora predsjednika i
provjere valjanosti mandata u skladu s člankom 3. stavkom 2. drugim podstavkom.
Sva ostala pitanja koja se tiču provjere mandata pokrenuta tijekom njegova
predsjedanja upućuju se nadležnom odboru.

.
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Kako se bira predsjednik?
Kandidate za predsjednika može predložiti klub zastupnika ili najmanje jedna dvadesetina
zastupnika, tj. 38 zastupnika („niski prag“ koji je uveden revidiranim Pravilnikom). Predsjednik
se bira tajnim glasovanjem (članak 15.).
Zastupnici glasuju tako što će zaokružiti svog kandidata na glasačkom listiću koji će ubaciti u
glasačku kutiju. Glasovanje nadgleda osam zastupnika odabranih ždrijebom. Da bi bio izabran,
kandidat mora osvojiti apsolutnu većinu valjanih danih glasova tj. 50% plus 1 (članak 16.).
Prazni ili neispravno ispunjeni glasački listići neće se uzimati u obzir u izračunu tražene većine.
U slučaju da niti jedan kandidat nije izabran u prvom krugu glasovanja, isti ili drugi kandidati
mogu biti imenovani za drugi krug glasovanja pod istim uvjetima. Ako je potrebno, glasovanje se
može ponoviti u trećem krugu, ponovno s istim pravilima.
Ako nakon tri kruga glasovanja nitko nije izabran, dva zastupnika koja su osvojila najveći broj
glasova u trećem krugu sudjeluju u četvrtom krugu gdje se izabranim proglašava onaj koji osvoji
najveći broj glasova. (U slučaju neodlučenog rezultata glasovanja izabranim se proglašava
stariji kandidat).
Novoizabrani predsjednik preuzima predsjedavajuće mjesto i može održati uvodni govor prije
predsjedanja izborom potpredsjednika i kvestora.
.
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Kako se biraju potpredsjednici i kvestori?
Nakon izbora predsjednika, Parlament će izabrati ostala dva glavna politička tijela koja su
potrebna da bi rad Parlament mogao funkcionirati, i to ovim redoslijedom: prvo 14
potpredsjednika, a potom pet kvestora.
Kandidature se provode na isti način kao i za predsjednika (članak 15.). 14 potpredsjednika
izabire se u jednom glasovanju apsolutnom većinom. Ako je broj uspješnih kandidata manji od
14, održava se drugo glasovanje kako bi se popunila preostala mjesta, prema istim pravilima.
Ako je potrebno provoditi treće glasovanje, bit će dovoljna relativna većina. (članak 17.)
Pri izboru potpredsjednika vrijedi red prvenstva, a u slučaju neodlučnog rezultata, izabire se
prema dobi kandidata. Ako su potpredsjednici izabrani aklamacijom, red prvenstva određuje se
tajnim glasovanjem.
Izbor kvestora provodi se istim postupkom kao i izbor potpredsjednika. U praksi, klubovi
zastupnika nastoje osigurati da se izborom potpredsjednika i kvestora u načelu odražava
brojčana snaga klubova zastupnika te u obzir uzimaju rezultati izbora za predsjednika.
.
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Kada ćemo znati koji će zastupnici biti u kojem
odboru?
Na svojoj konstitutivnoj sjednici (2.-4. srpnja) Parlament će odlučiti i o broju zastupnika u
svakom pojedinom odboru, na temelju prijedloga Konferencije predsjednika. prijedlog
Konferencije predsjednika podnosi se na plenarnom zasjedanju na odobrenje (obična većina).
O kandidaturama će odlučiti klubovi zastupnika i objavit će ih tijekom prvog plenarnog
zasjedanja (bez glasovanja, u skladu s Dodatkom Pravilniku). Odbori se sastaju u tjednu koji
bude uslijedio na svojim konstitutivnim sjednicama kako bi izabrali svoje predsjednike i
potpredsjednike. Izabiru se na dvije i pol godine.
Odbori mijenjaju zakonodavne prijedloge usvajanjem izvješća, predlažu amandmane na
plenarnom zasjedanju i imenuju pregovaračke timove za pregovore s Vijećem o zakonodavstvu
EU-a. Usvajaju i izvješća o vlastitim inicijativama, organiziraju saslušanja sa stručnjacima i
nadziru druga tijela i institucije EU-a.
.
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Koliko će svaki odbor imati članova?
U osmom sazivu Parlamenta odbori su imali između 25 i 73 stalna člana i isto toliki broj
zamjenika. O broju zastupnika u svakom pojedinom odboru u devetom sazivu odlučit će se na
prvom plenarnom zasjedanju na temelju prijedloga Konferencije predsjednika.
.
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Tko predsjedava odborom?
Na konstitutivnoj sjednici, svaki odbor izabire predsjednika i do četiri potpredsjednika, među
svojim stalnim članovima, na dvije i pol godine. Oni čine predsjedništvo odbora. Politički sastav
odbora odgovara sastavu cijelog Parlamenta.
.
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Ima li i drugih odbora?
Parlament može ustanoviti i pododbore, kao i posebne privremene odbore koji se bave
posebnim pitanjima, a može ustanoviti i istražne odbore koji istražuju navode o kršenju ili
nepravilnosti u provedbi prava Unije.
Posebni odbori iz saziva 2014.-2019.

• TAXE - Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka
(zaključio rad 30. studenoga 2015.)

• TAX 2 - Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka
(zaključio rad 2. kolovoza 2016.)

• TAX 3 - Posebni odbor za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja
poreza (zaključio rad 28. ožuka 2019.)

• TERR - Posebni odbor za terorizam (zaključio rad 14. studenoga 2018.)
• PEST - Posebni odbor za postupak EU-a za odobravanje pesticida (zaključio rad 12.
prosinca 2018.)
Istražni odbori iz saziva 2014.-2019.
EMIS - Istražni odbor za mjerenje emisija u automobilskom sektoru (zaključio rad 4. travnja
2017.)
PANA - Istražni odbor za pranje novca, izbjegavanje plaćanja poreza i utaju poreza (zaključio
rad 13. prosinca 2017.)
Odbor za mirenje
Mirenje je treća i završna faza redovnog zakonodavnog postupka (također poznatog pod
nazivom „suodlučivanje”). Postupak mirenja pokreće se ako Vijeće ne odobri sve izmjene koje
je Parlament usvojio u drugom čitanju.
Odbor za mirenje sastoji se od dvaju izaslanstava: izaslanstva Vijeća, koje čine po jedan
predstavnik svake države članice (ministri ili njihovi predstavnici) i izaslanstva Parlamenta, koje
se sastoji od jednakog broja zastupnika u Parlamentu. Odbor za mirenje zadužen je za
sastavljanje „zajedničkog teksta”, koji zatim trebaju zajedno odobriti Parlament i Vijeće.
.

HR

Služba za tisak, Glavna uprava za komunikaciju
Europski parlament – Glasnogovornik: Jaume DUCH GUILLOT
Broj telefonske centrale službe za tisak (32-2) 28 33000

11 I 20

Background

Tko koordinira rad odbora?
U okviru Konferencije predsjednika obora predsjednici odbora koordiniraju rad svih odbora.
.
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Što su klubovi zastupnika i kako se osnivaju?
• potrebno je najmanje 25 zastupnika iz najmanje jedne četvrtine država članica (tj.
najmanje njih sedam);

• osnivanjem kluba zastupnici automatski prihvaćaju zajedničku političku pripadnost.
•
•

Politička deklaracija u kojoj se navodi cilj kluba uključena je u izjavu koja se šalje
predsjedniku Parlamenta;
pregovori će započeti 27. svibnja;
klub zastupnika može se osnovati u svakom trenutku tijekom mandata Parlamenta

.
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Koji su uvjeti za osnivanje kluba zastupnika?
Nakon izbora zastupnici formiraju klubove. Klubovi okupljaju zastupnike iz različitih država
članica na temelju njihovih političkih opredjeljenja, a mogu se osnovati i kasnije tijekom mandata
Parlamenta. Na kraju osmog saziva, u Europskom parlamentu bilo je osam klubova zastupnika.
Za službeno osnivanje kluba zastupnika potrebno je najmanje 25 zastupnika iz najmanje jedne
četvrtine država članica (tj. najmanje njih sedam). Zastupnici u EP-u mogu pripadati samo
jednom klubu. Kad se osnuje klub zastupnika, predsjednika Parlamenta o tome se obavještava
izjavom u kojoj se navodi ime kluba te imena njegovih članova i članova predsjedništva, kao i
politička izjava kojom se ustanovljava cilj kluba.
Parlament u načelu ne ocjenjuje političku pripadnost članova klubova. Osnivanjem kluba
zastupnici automatski prihvaćaju zajedničku političku pripadnost. Ocjena Parlamenta o tome je li
klub osnovan u skladu s Poslovnikom potrebna je samo ako neki od zastupnika sami poriču tu
pripadnost
.
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Kako se financiraju klubovi zastupnika?
Klubovi zastupnika mogu zaposliti osoblje i na raspolaganju imaju administrativnu podršku čiji
se troškovi pokrivaju iz proračuna Parlamenta. Predsjedništvo Parlamenta utvrđuje pravila koja
se tiču provedbe i nadzora navedene podrške i odobrenih sredstava. Sredstva koja su na
raspolaganju klubovima namijenjena su pokrivanju administrativnih i operativnih troškova
osoblja kluba, kao i troškova političkih i informativnih aktivnosti u vezi s političkim djelovanjem
Europske unije.
Sredstva se ne smiju koristiti za financiranje bilo kojeg oblika europske, nacionalne, regionalne
ili lokalne izborne kampanje ili za financiranje političkih stranaka ili njihovih nezavisnih tijela na
nacionalnoj ili europskoj razini.
Zastupnici ne moraju nužno biti članovi klubova: oni koji ne pripadaju nijednom klubu nazivaju
se „nezavisni zastupnici”. I njima je na raspolaganju osoblje te im prema propisima koje
utvrđuje Predsjedništvo pripadaju određena prava.
.
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Tko su predsjednici klubova zastupnika i kako se
izabiru?
U Europskom parlamentu trenutačno postoji osam klubova zastupnika. Svaki klub zastupnika
bira svog predsjednika ili svoje supredsjednike. Predsjednici klubova zastupnika i predsjednik
EP-a zajedno čine Konferenciju predsjednika EP-a. Konferencija predsjednika organizira
poslove i zakonodavni program Parlamenta, odlučuje o nadležnostima i članstvu odbora i
izaslanstava te je nadležna za odnose s ostalim institucijama EU-a, nacionalnim parlamentima i
zemljama izvan EU-a.
.
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Tko su koordinatori odbora i kako se izabiru?
Klubovi zastupnika biraju „koordinatore” parlamentarnih odbora. Ti koordinatori zastupaju
političke interese svojih klubova u odboru. Oni pred odborom koordiniraju stajalište svoga kluba
o određenoj temi i zajedno s predsjednikom i potpredsjednikom odbora organiziraju rad u
odboru.
.
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Kako se provjerava valjanost mandata novih
zastupnika?
Mandati novoizabranih zastupnika provjeravaju se kako bi se utvrdilo da zastupnik ne obnaša
dužnost nespojivu s onom zastupnika u Europskom parlamentu. Nespojiva dužnost uključuje
članstvo u vladi ili parlamentu države članice EU-a, Europskoj komisiji, Sudu, Upravnom odboru
Europske središnje banke, Revizorskom sudu ili Europskoj investicijskoj banci. Dužnosnici koji
trenutačno rade u institucijama EU-a ili tijelima osnovanim ugovorima EU-a za upravljanje
sredstvima Zajednice također ne smiju biti zastupnici u EP-u.
Nakon objave službenih rezultata izbora države članice objavljuju imena onih kandidata koji su
osvojili zastupničko mjesto u EP-u, a predsjednik od nadležnih tijela država članica traži da
poduzmu nužne mjere kojima bi se izbjeglo obnašanje nespojivih dužnosti.
Svaki zastupnik o čijem je izboru Parlament obaviješten prije početka mandata u Parlamentu
pisanim putem izjavljuje da ne obnaša dužnost nespojivu s onom zastupnika u EP-u. Ta se
izjava podnosi najkasnije šest dana prije konstituirajuće sjednice Parlamenta.
Odbor Parlamenta za pravna pitanja na temelju informacija država članica provjerava valjanost
mandata novih zastupnika te donosi odluku. Odluka se zatim prosljeđuje predsjedniku koji je
objavljuje na sljedećoj dnevnoj sjednici. Osim valjanosti mandata, Parlament provjerava i sve
sporove prema odredbama Akta od 20. rujna 1976., osim onih koji se temelje na nacionalnim
izbornim zakonima.
Ako je ustanovljeno da zastupnik obnaša nespojive dužnosti, Parlament „utvrđuje slobodno
zastupničko mjesto”.
.
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Kako se izabiru predsjednik Europske komisije i
povjerenici?
Predsjednik Komisije
Europski parlament izabire predsjednika Komisije. Prva prilika za to je plenarno zasjedanje II.
Parlamenta u srpnju (15.-18. srpnja).
Jedna od prvih zadaća novog saziva Parlamenta nakon izbora jest odabir novog
predsjednika Europske komisije (izvršnoga tijela EU-a). Države članice predlažu kandidate,
ali pritom moraju uzeti u obzir rezultate europskih izbora. Osim toga, Parlament mora potvrditi
novog predsjednika Komisije apsolutnom većinom (polovica postojećeg broja zastupnika +
jedan). Ako kandidat ne osvoji potrebnu većinu, države članice moraju predložiti drugog
kandidata unutar mjesec dana (Europsko vijeće odlučuje kvalificiranom većinom). Na izborima
2014. Parlament je uveo sustav vodećih kandidata. Svaka europska politička stranka imenovala
je svojeg kandidata za predsjednika Komisije, a stranka koja je osvojila najveći broj glasova na
izborima i koja može osigurati većinu glasova može predložiti svojeg kandidata za vođu
Komisije.
Povjerenici
Kandidati za ostala područja politika Komisije također moraju proći kroz postupak stroge
provjere u Parlamentu.
Vijeće, u dogovoru s izabranim predsjednikom Komisije, donosi popis kandidata za
povjerenike, po jednoga iz svake države članice. Ti se kandidati za povjerenike predstavljaju
pred parlamentarnim odborima, ovisno o svojim područjima nadležnosti. Svaki se odbor zatim
sastaje da izradi ocjenu stručnosti i uspješnosti kandidata, koja se zatim šalje Konferenciji
predsjednika odbora. Konferencija predsjednika odbora šalje pisma s ocjenom predsjendiku
Parlamenta, a na Konferenciji predsjednika je da zaključi saslušanja. Nakon negativne ocjene
kandidati su se već znali povlačiti iz postupka. Zatim Parlament jedinstvenim glasovanjem o
suglasnosti treba potvrditi cijelu Komisiju, uključujući predsjednika Komisije i Visokog
predstavnika za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Kad Parlament odobri predsjednika
Komisije i povjerenike, službeno ih imenuje Europsko vijeće kvalificiranom većinom.
U slučaju znatne promjene područja politike tijekom trajanja mandata Komisije, popunjavanja
slobodnog mjesta ili imenovanja novog povjerenika nakon pristupanja nove države članice,
dotični povjerenici pozvani su predstaviti se pred odgovarajućim nadležnim odborima.
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Background

Koliko će zastupnika biti u novom Parlamentu?
Saziv s novim brojem zastupnika u Europskom parlamentu (705) stupit će na snagu samo
nakon, odnosno kada, Ujedinjena Kraljevina više ne bude članica EU-a.
Sve dok je ta zemlja još uvijek članica, primjenjivat će se dosadašnji broj zastupnika (751).
Ako se stari broj zastupnika još bude primjenjivao i na početku devetog saziva, novi sastav
počet će se vrijediti smjesta od kasnijeg datuma povlačenja Ujedinjene Kraljevine (sa 751 na
705 zastupnika).
Dodatna mjesta koja su dobile pojedine zemlje članice u novom sastavu i devetom sazivu
Europskog parlamenta bit će dostupna tek nakon odlaska Ujedinjene Kraljevine. (IE, FR, IT, ES,
PL, RO, NL, SE, AT, DK, SK, FI, IE, HR, EE)
Članak 3. stavak 2. odluke Europskog vijeća iz lipnja 2018. o utvrđivanju sastava Europskog
parlamenta.
„Međutim, ako na početku parlamentarnog saziva 2019.–2024. Ujedinjena Kraljevina još bude
država članica Unije, broj predstavnika u Europskom parlamentu po državi članici koji preuzima
dužnost jest broj predviđen u članku 3. Odluke Europskog vijeća 2013/312/EU sve dok
povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije ne počne proizvoditi pravne učinke.
Nakon što povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije počne proizvoditi pravne učinke broj
predstavnika u Europskom parlamentu izabranih u svakoj državi članici jest broj predviđen u
stavku 1. ovoga članka. Svi predstavnici u Europskom parlamentu koji popunjavaju dodatna
mjesta koja proizlaze iz razlike u broju mjesta dodijeljenih u prvom i drugom podstavku
preuzimaju svoju dužnost u Europskom parlamentu u isto vrijeme.“
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