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PROTOKOL O VLOGI NACIONALNIH PARLAMENTOV V EVROPSKI UNIJI

VISOKE POGODBENICE SO SE –
OB SKLICEVANJU na to, da je način nadzora nacionalnih parlamentov nad njihovimi vladami v zvezi z dejavnostmi
Unije predmet vsake ustavne ureditve in prakse vsake države članice,
Z ŽELJO, da bi spodbudile večjo udeležbo nacionalnih parlamentov pri dejavnostih Evropske unije in jim zagotovile
boljše možnosti za izražanje mnenj o osnutkih evropskih zakonodajnih aktov, kakor tudi o drugih vprašanjih, ki bi
lahko bila za njih posebnega pomena –
DOGOVORILE o naslednjih določbah, ki so priložene Pogodbi o Ustavi za Evropo in Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti za atomsko energijo:

I. NASLOV
OBVEŠČANJE NACIONALNIH PARLAMENTOV

1. člen
Dokumente o posvetovanju Komisije (zelene in bele knjige ter sporočila) ob objavi Komisija
neposredno posreduje nacionalnim parlamentom. Komisija posreduje nacionalnim parlamentom
tudi letni zakonodajni program in vse druge instrumente zakonodajnega načrtovanja ali politične
strategije, istočasno kot jih posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu.
2. člen
Osnutki evropskih zakonodajnih aktov, ki se pošljejo Evropskemu parlamentu in Svetu, se
posredujejo nacionalnim parlamentom.
Za namene tega protokola pomeni „osnutek evropskega zakonodajnega akta“ predloge Komisije,
pobude skupine držav članic, pobude Evropskega parlamenta, zahteve Sodišča, priporočila
Evropske centralne banke in zahteve Evropske investicijske banke za sprejetje evropskega
zakonodajnega akta.
Komisija osnutke evropskih zakonodajnih aktov, ki jih sama predloži, istočasno kot Evropskemu
parlamentu in Svetu neposredno pošlje nacionalnim parlamentom.
Evropski parlament osnutke evropskih zakonodajnih aktov, ki jih sam predloži, neposredno pošlje
nacionalnim parlamentom.
Osnutke evropskih zakonodajnih aktov, ki jih predloži skupina držav članic, Sodišče, Evropska
centralna banka ali Evropska investicijska banka, pošlje nacionalnim parlamentom Svet.
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3. člen
Nacionalni parlamenti lahko predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo
obrazloženo mnenje o tem, ali osnutek evropskega zakonodajnega akta upošteva načelo
subsidiarnosti v skladu s postopkom iz Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti.
Če osnutek evropskega zakonodajnega akta predloži skupina držav članic, predsednik Sveta
obrazloženo mnenje ali obrazložena mnenja pošlje vladam teh držav članic.
Če osnutek evropskega zakonodajnega akta predloži Sodišče, Evropska centralna banka ali Evropska
investicijska banka, predsednik Sveta obrazloženo mnenje ali obrazložena mnenja pošlje zadevni
instituciji ali organu.
4. člen
Od dne, ko je nacionalnim parlamentom dostopen osnutek evropskega zakonodajnega akta v uradnih
jezikih Unije in dnem, ko je uvrščen na začasni dnevni red Sveta zaradi njegovega sprejetja ali
sprejetja stališča po zakonodajnem postopku, mora preteči rok šestih tednov. Izjeme so možne v
nujnih primerih, ki se utemeljijo v aktu ali stališču Sveta. Razen v nujnih primerih, ki so bili ustrezno
utemeljeni, se v teh šestih tednih ne sme sprejeti nikakršen dogovor o osnutku evropskega
zakonodajnega akta. Razen v nujnih primerih, ki so bili ustrezno utemeljeni, mora med uvrstitvijo
osnutka evropskega zakonodajnega akta na začasni dnevni red Sveta in sprejetjem stališča preteči
deset dni.
5. člen
Dnevni redi in rezultati sej Sveta, vključno z zapisniki sej, na katerih je Svet razpravljal o osnutkih
evropskih zakonodajnih aktov, se neposredno pošljejo nacionalnim parlamentom in sicer istočasno
kot vladam držav članic.
6. člen
Če namerava Evropski svet uporabiti prvi ali drugi odstavek IV-444. člena Ustave, so nacionalni
parlamenti o namenu Evropskega sveta obveščeni najmanj šest mesecev pred sprejetjem evropskega
sklepa.
7. člen
Računsko sodišče posreduje svoje letno poročilo v vednost nacionalnim parlamentom istočasno kot
Evropskemu parlamentu in Svetu.
8. člen
Če nacionalni parlamentarni sistem ni enodomen, se 1. do 7. člen tega protokola uporabljajo za vse
domove, ki sestavljajo parlament.
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II. NASLOV
MEDPARLAMENTARNO SODELOVANJE

9. člen
Evropski parlament in nacionalni parlamenti skupaj določijo, kako organizirati in spodbujati
učinkovito in redno medparlamentarno sodelovanje znotraj Evropske unije.
10. člen
Konferenca specializiranih parlamentarnih organov za zadeve Unije lahko pripravi kakršen koli
prispevek, ki ga smatra za primernega, in z njim seznani Evropski parlament, Svet in Komisijo. Poleg
tega ta konferenca spodbuja izmenjavo informacij in najboljše prakse med nacionalnimi parlamenti
in Evropskim parlamentom, vključno med njihovimi specializiranimi odbori. Organizira lahko tudi
medparlamentarne konference o posebnih temah, zlasti zaradi razprav o vprašanjih skupne zunanje
in varnostne politike, vključno s skupno varnostno in obrambno politiko. Prispevki konference
ne zavezujejo nacionalnih parlamentov in ne prejudicirajo njihovih stališč.

