• Evropski parlament je sozakonodajalec Evropske unije in ena od sedmih
institucij EU. V njem je 705 neposredno izvoljenih poslank in poslancev iz vseh
27 držav članic.
• Parlament skupaj s Svetom EU (vladami držav članic) sprejema evropsko
zakonodajo in proračun EU.
• Poslanci izvolijo predsednika Evropske komisije in imenujejo člane Komisije, ki
jih v potrditev – po dogovoru z državami članicami – predlaga predsednik.
Kandidati morajo pred tem opraviti predstavitve (zaslišanja) pred pristojnimi
odpori EP.
• Poslanci so izvoljeni v državah članicah za petletni mandat in predstavljajo vse
državljane Unije. Vloga in pristojnosti Parlamenta so se skozi desetletja od
začetka njegovega delovanja občutno razširile, predvsem na glede sprejemanja
zakonodaje in proračuna.
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• Osnovni namen evropskega projekta: sprava med nekdanjimi sovražniki ter
oblikovanje strukture, ki preprečuje “reševanje” sporov s silo.
• V skoraj 70 letih od začetkov evropskih integracij je bilo osem širitev, od začetnih
6 do 28 članic.
• Pet kandidatk za priključitev: Albanija, Črna Gora, Severna Makedonija, Srbija in
Turčija
• Potencialni kandidatki: Bosna in Hercegovina in Kosovo
• Vrednote EU: spoštovanje človekovega dostojanstva, svoboda, demokracija,
enakost, pravna država in spoštovanje človekovih pravic, vključno s pravicami
pripadnikov manjšin.
• Köbenhavnska merila: politična: stabilne institucije, ki jamčijo demokracijo,
pravna država, človekove pravice in spoštovanje ter zaščita manjšin; ekonomska;
delujoče tržno gospodarstvo, ki se je sposobno soočati s konkurenco na
skupnem trgu; upravna in institucionalna sposobnost za učinkovit prenos in
izvajanje skupne zakonodaje ter iz nje izhajajočih obveznosti.
• Islandija, Norveška in Lihtenštajn sodelujejo na skupnem trgu skozi Evropski
gospodarski prostor, Švica pa ima z EU v ta namen sklenjenih okoli 120
dvostranskih sporazumov.
• Britanski volivci so se junija 2016 na referendumu odločil za izstop države iz EU,
ki se je zgodil 1. februarja 2020, do 31. decembra še traja prehodno obdobje.
Pogoji za članstvo v EU (v angleščini) https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/policy/conditions-membership_en
Začetki nastajanja evropskih integracij (video)
https://multimedia.europarl.europa.eu/sl/history-the-treaties-of-rome_V0010011_ev
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• Pravna podlaga: jezik pristopne pogodbe ob vstopu države v EU je pravno enakopraven
uradni jezik EU
• 552 jezikovnih kombinacij (23 x 24)
• Tolmačenje poteka predvsem skozi delovne jezike (EN, FR, DE)
• Poslanci imajo pravico uporabljati katerikoli uradni jezik EU. Na plenarnih zasedanjih
večinoma govorijo v svojem jeziku, na odborih in pogajanjih pa pogosteje uporabljajo
katerega od bolj razširjenih jezikov.
• Angleščina – ki je sicer je uradni jezik na Irskem in na Malti - ostaja uradni jezik EU, saj bi
se lahko sedanji seznam spremenil le s soglasjem voditeljev držav članic.
Pravni vidiki večjezičnosti v EU (v angleščini)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595914/EPRS_BRI(2017)595914_EN.p
df
Večjezičnost v Evropskem parlamentu
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/sl/organisation-and-rules/multilingualism
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Koledar dela
• Vsak teden v mesecu je opredeljen z drugačnimi aktivnostmi. Koledar dela se
sprejema vsaj leto dni vnaprej.
• Rdeča – teden plenarnih zasedanj, ki potekajo v Strasbourgu od ponedeljka
popoldne do četrtka opoldne, v Bruslju od srede popoldne do četrtka opoldne.
• Rožnata – teden sestankov odborov, ki jih je lahko največ 16 hkrati. Večina
sestankov je dvodnevnih.
• Modra – sestanki političnih skupin, kjer poslanci po skupinah razpravljajo in
usklajujejo stališča pred plenarnimi zasedanji
• Zelena – zunanje aktivnosti. Poslanci imajo obveznosti v svojih državah ali
sodelujejo na delegacijah, ki imajo srečanja po vsem svetu.
Strasbourg/Bruselj
• Uradni sedež Parlamenta je v Strasbourgu, zgodovinsko simboličnem mestu
sprave med Francijo in Nemčijo. S soglasno odločitvijo Evropskega sveta iz leta
1999 o spremembi pogodb, mora Parlament tam zasedati 12-krat na leto.
• V Bruslju potekajo sestanki odborov in političnih skupin ter dodatna dvodnevna
plenarna zasedanja (štiri- do šestkrat na leto).
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• Evropski parlament ima 705 poslank in poslancev, ki so izvoljeni v 27 državah članicah
EU. Neposredne volitve v Parlament potekajo vsakih pet let od leta 1979.
• Razdelitev sedežev odraža velikost prebivalstva posamezne članice. Pogodbe določajo, da
ima Parlament lahko največ 751 poslancev, država ne more imeti več kot 96 sedežev in
ne manj od 6, kar je minimalno število za ustrezno zastopanost političnih mnenj majhnih
držav.
• Z odhodom Velike Britanije 1. februarja 2020 je Parlament zapustilo 73 britanskih
poslancev. Skupno število sedežev se je zmanjšalo na 705, ker je bilo 27 izpraznjenih
sedežev razdeljenih med 14 držav, preostalih 46 pa je namenjenih za poslance iz bodočih
članic.
Poslanci EP
http://www.europarl.europa.eu/meps/sl/home
EPRS – Evropski parlament po brexitu (v angleščini)
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/642259/EPRS_ATA(2020)642259_E
N.pdf
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• Poslanci se združujejo v politične skupine – v Parlamentu niso razdeljeni po
državah, so pa znotraj političnih skupin organizirani v nacionalne delegacije.
Trenutno je 7 političnih skupin, kjer so poslanci blizu 200 političnih strank.
• Vsaka skupina mora imeti najmanj 25 članov iz vsaj osmih držav. Poleg članov
skupin so v Parlamentu tudi samostojni poslanci.
• V Evropskem parlamentu ni vladajoče koalicije in opozicije, zato deluje bolj
dinamično z ad-hoc večinami pri pogajanjih o predlogih zakonov in njihovem
sprejemanju
Poslanci po državah in političnih skupinah
https://www.europarl.europa.eu/meps/sl/search/table
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Poslanke in poslanci iz Slovenije so člani treh političnih skupin
ELS

Franc Bogovič (SLS), Ljudmila Novak (NSi),
Romana Tomc (SDS), Milan Zver (SDS)

S&D

Milan Brglez (SD), Tanja Fajon (SD)

RE

Klemen Grošelj (LMŠ), Irena Joveva (LMŠ)

Seznam poslancev in poslank iz Slovenije
https://www.europarl.europa.eu/meps/sl/search/advanced?name=&groupCode=&
countryCode=SI&bodyType=ALL
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Parlamentarni odbori
• Glavnina zakonodajnega dela poteka v 20 stalnih odborih, ki sprejemajo poročila
o predlogih uredb in direktiv, pripravljajo dopolnila predlogov za glasovanja na
plenarnih zasedanjih in vodijo pogajanja s Svetom o končnih besedilih predlogov.
• Odbori imajo od 25 do 81 polnopravnih in enako število nadomestnih članov.
• Vsak odbor izvoli predsednika in do štiri podpredsednike z dve in polletnim
mandatom. Politično razmerje sil v odborih ustreza politični razdelitvi v plenarni
dvorani.
• Parlament lahko ustanovi tudi pododbore ali posebne začasne odbore, ki
obravnavajo specifična vprašanje in politike, in preiskovalne odbore, ki
preiskujejo sume zlorab evropske zakonodaje.
• Odbori imajo svoje sekretariate in se praviloma sestajajo v Bruslju na javnih
sejah, ki se prenašajo v živo na spletu.
Stalni odbori in pododbori, posebni odbori in preiskovalni odbori
https://www.europarl.europa.eu/committees/sl/about/list-of-committees

8

• Evropska komisija pripravlja zakonodajne predloge na lastno pobudo ali pobudo ostalih
institucij, držav ali državljanov EU. Del priprave predloga je pogosto tudi javna razprava.
Končni predlog je hkrati poslan Parlamentu, Svetu in nacionalnim parlamentom.
• Predsednik Parlamenta posreduje predlog pristojnemu odboru, ki imenuje poročevalca –
poslanca/poslanko, da pripravi osnutek poročila s predlogi dopolnil k predlogu.
• Odbor glasuje o poročilu in dodatnih dopolnilih. Sledita plenarna razprava in glasovanje o
predlogu odbora – stališče v prvi obravnavi – nato se stališče posreduje Svetu.
• Svet lahko: sprejme stališče EP, kar pomeni sprejetje zakonodajnega akta, ali sprejme
spremembe, ki predstavljajo stališče Sveta, ki ga pošlje EP v drugo obravnavo.
• Parlament lahko sprejme stališče Sveta brez sprememb, ali (v večini primerov) pripravi
dodatne predloge dopolnil, oziroma začne medinstitucionalna pogajanja – trialog.
• Na trialogih pogajalci Sveta (diplomati predsedujoče države) in Parlamenta (predsednik
odbora, poročevalec in poročevalci v senci) ob sodelovanju Komisije usklajujejo stališča
do oblikovanja kompromisnega predloga, ki ga nato obe instituciji potrdita brez
dodatnih sprememb in dopolnil.
Zakonodajni postopek
http://www.europarl.europa.eu/external/html/legislativeprocedure/default_sl.htm
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Predsednik parlamenta ima dve in polletni mandat (polovica zakonodajnega
mandata). Zagotavlja pravilno vodenje parlamentarnih postopkov; nadzoruje
različne dejavnosti Parlamenta in odborov; predstavlja institucijo v pravnih zadevah
in mednarodnih odnosih, in da končno soglasje proračunu.
Predsednica komisije določa politične smernice Komisije; sklicuje in vodi seje
kolegija evropskih komisarjev; vodi delo Komisije pri izvajanju politik EU; sodeluje
na srečanjih skupine držav G7; sodeluje pri glavnih razpravah v Parlamentu ter
Svetu EU/Evropskem svetu
Predsednik Evropskega sveta vodi delo Evropskega sveta in v sodelovanju s
Komisijo določa splošne politične usmeritve in prednostne naloge EU; si prizadeva
za krepitev povezanosti in soglasja v Evropskem svetu; predstavljalja Evropsko unijo
v zadevah, ki se nanašajo na zunanjo in varnostno politiko.
Predsednik Evropskega parlamenta
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/sl/organisation-andrules/organisation/the-president

Predsedniki EU – opredelitev pristojnosti
https://europa.eu/european-union/about-eu/presidents_sl
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• Trije glavni viri proračuna EU so:
• Prispevki držav članic na podlagi njihovega bruto nacionalnega dohodka
(približno 1%)
• Carine na blago, ki se uvozi v EU
• Delež davka na dodano vrednost, ki ga zberejo države članice
Poraba in prihodki EU v obdobju 2014-2020 (v angleščini)
https://ec.europa.eu/budget/graphs/revenue_expediture.html

Proračun EU
https://ec.europa.eu/info/topics/budget_sl
Proračunske pristojnosti EP
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/sl/powers-andprocedures/budgetary-powers
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Nagrada Saharova za svobodo misli
• Spoštovanje človekovih pravic je temeljna vrednota Evropske unije. Parlament si
v boju proti kršitvam prizadeva z delovanjem, kot so opazovanje volitev, redne
razprave o človekovih pravicah na plenarnem zasedanju s spremljajočimi
resolucijami in vključevanje spoštovanja človekovih pravic v trgovinske
sporazume s tretjimi državami.
• Parlament že od leta 1988 vsako leto podeli Nagrado Saharova za svobodo misli
posameznikom, skupinam ali organizacijam, ki s svojim delovanjem prispevajo k
boju za človekove pravice po vsem svetu in tako opozarja na kršitve pravic in
prispeva k njihovim prizadevanjem.
Nagrada za leto 2020
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/sl/the-democratic-opposition-inbelarus-202/products-details/20201021CAN58092
Pogosta vprašanja o nagradi Saharova
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/sl/the-prize/faqs

13

