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Spoštovani gospod predsednik, 
 
Z Lizbonsko pogodbo, ki začne veljati danes, se bo vloga nacionalnih parlamentov pri 
delovanju Evropske unije zelo okrepila. Nova pogodba prvič jasno določa, da 
„nacionalni parlamenti dejavno prispevajo k dobremu delovanju Unije“, s čimer 
priznava njihov osrednji pomen v demokratični strukturi EU. Ta pristop še poudarja z 
več posebnimi ukrepi za povečanje njihove vloge.  
 
Prepričani smo, da bo zaradi prispevka 40 parlamentarnih domov delovanje Evropske 
unije bolj demokratično in transparentno. Kot veste, se ta Komisija močno zavzema za 
povečanje moči nacionalnih parlamentov. S svojimi kolegi smo se od prevzema dolžnosti 
leta 2004 več kot 500-krat sestali z nacionalnimi parlamenti in njihovimi predstavniki. 
Leta 2006 smo vzpostavili mehanizem za politični dialog, da bi omogočili poseben kanal 
za komunikacijo med Komisijo in nacionalnimi parlamenti. Veseli smo, da so nacionalni 
parlamenti ta mehanizem sprejeli z navdušenjem.  
 
Komisija trenutno pripravlja ukrepe za izvajanje najpomembnejših novih določb iz 
Pogodbe ter zlasti členov 70, 85, 88 in 352 Pogodbe o delovanju Evropske unije, pa tudi 
delov protokolov št. 1 in 2, kjer ima posebno odgovornost. Zlasti je pomemben novi 
mehanizem, na podlagi katerega imajo nacionalni parlamenti posebno vlogo pri 
preverjanju izvajanja načela subsidiarnosti.  
 
Najprej bi radi poudarili, da ta mehanizem vidimo kot del širšega političnega razmerja 
med Komisijo in nacionalnimi parlamenti ter se bo uporabljal vzporedno s političnim 
dialogom, ki se bo v prihodnje seveda nadaljeval. Je dobrodošla priložnost za izboljšanje 
procesa oblikovanja politik in učinkovite uporabe tega osrednjega načela Pogodbe.  
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Komisija je zavezana temu, da omogoči pregledno in učinkovito delovanje tega 
mehanizma. Hvaležni smo za prispevke nacionalnih parlamentov v okviru COSAC-a in 
drugih forumov, ki so bili bistvenega pomena pri naših razmišljanjih. Proučili smo, kako 
bi lahko ta cilj najbolje dosegli. Prilagamo dokument, v katerem so opredeljeni postopki, 
ki jih bomo vzpostavili, da bo sistem lahko začel delovati takoj, ko se bodo sprejemali 
prvi predlogi s področja uporabe mehanizma. V prihodnje se seveda lahko zgodi, da bo 
treba te postopke prilagoditi glede na praktične izkušnje, ki jih bomo vsi pridobili v 
naslednjih mesecih.  
 
Prepričani smo, da Pogodba odpira možnosti za nadaljnjo poglobitev dejavne in 
konstruktivne vloge nacionalnih parlamentov pri oblikovanju evropskih politik. Veselimo 
se že krepitve stikov in izmenjav med nami ter ustvarjanja političnega partnerstva. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
 
 
José Manuel Barroso       Margot Wallström 
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Priloga 
 
 
 

PRAKTIČNI NAPOTKI GLEDE DELOVANJA MEHANIZMA ZA PREVERJANJE 
SUBSIDIARNOSTI V SKLADU S PROTOKOLOM ŠT. 2 K LIZBONSKI POGODBI 

 
 
Z vsakim parlamentom je treba razjasniti nekaj praktičnih vprašanj, da se bo 
zagotovilo nemoteno delovanje mehanizma.  

• Najprej vas prosimo, da navedete jezike, v katerih želi vaš parlament prejemati 
dokumente Komisije, ter na katere elektronske naslove. Če je mogoče, navedite 
namenski poštni predal.  

• Hvaležni vam bomo, če nam sporočite, ali je Komisija lahko gotova, da bodo 
obrazložena mnenja, ki jih bo prejela, predstavljala uradno mnenje vašega 
parlamenta. 

 
 

Pošiljanje dokumentov 
 
Komisija bo vse svoje dokumente o posvetovanju in osnutke zakonodajnih aktov 
nacionalnim parlamentom pošiljala po elektronski pošti istočasno kot Evropskemu 
parlamentu oziroma Svetu. Vsa ta elektronska sporočila bodo poslana tudi v 
podatkovno zbirko IPEX. Različne jezikovne različice, ki jih bo zahteval vsak 
parlamentarni dom, bodo poslane naknadno, glede na razpoložljivost.  
 
Osnutke zakonodajnih aktov, ki spadajo na področje uporabe mehanizma za 
preverjanje subsidiarnosti, tj. vse osnutke zakonodajnih aktov na področju deljene 
pristojnosti, bo spremljalo obvestilo o posredovanju („lettre de saisine“), v katerem 
bo izrecno naveden postopek iz Protokola št. 2 in določen ustrezen rok.  
 
Konec vsakega tedna bo Komisija poslala seznam dokumentov, ki so bili predhodni 
teden poslani vsem nacionalnim parlamentom. Te sezname bo poslala tudi v vednost 
Evropskemu parlamentu in Svetu ter v podatkovno zbirko IPEX. Če nacionalni 
parlament ugotovi, da ni prejel vseh dokumentov s seznama, mora takoj obvestiti 
Komisijo, ki bo ponovno poslala zadevne dokumente. Če se v treh delovnih dneh ne 
bo odzval noben nacionalni parlament, bo Komisija zaključila, da so vsi prejeli 
dokumente s tedenskega seznama. Ta tedenski seznam dokumentov nadomešča 
posamezna potrdila o prejemu za vse dokumente, ki jih pošlje Komisija.  
 
 
 
Roki 
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Osemtedenski rok začne teči, ko je hkrati z zadnjo jezikovno različico določenega 
dokumenta poslano tudi obvestilo o posredovanju. Evropski parlament, Svet in IPEX 
bodo o obvestilu o posredovanju obveščeni istega dne.  

 
Če bi se zaradi tega, ker nacionalni parlament ni prejel dokumenta, spremenil rok iz 
Protokola št. 2, bo Komisija na ad hoc osnovi določila nov rok, pri čemer bo 
upoštevala ustrezno zamudo, ter o tem obvestila nacionalni parlament. Za ostale 
nacionalne parlamente bo veljal prvotni rok.  
 
Da se upošteva poletni premor nacionalnih parlamentov, se po mnenju Komisije v 
osemtedenski rok iz Protokola št. 2 ne sme šteti meseca avgusta. To bo posebej 
navedeno v vseh obvestilih o posredovanju.  
 
 
Obseg mnenj nacionalnih parlamentov 
 
Ker se bo mehanizem za preverjanje subsidiarnosti uporabljal vzporedno s političnim 
dialogom, ki vključuje vse vidike dokumentov, poslanih nacionalnim parlamentom, 
ne le skladnost z načelom subsidiarnosti, Komisija nacionalne parlamente poziva, da 
v svojih mnenjih kolikor je mogoče razlikujejo med vidiki subsidiarnosti in 
pripombami na vsebino predloga ter da so čim bolj jasni glede svoje ocene skladnosti 
predloga z načelom subsidiarnosti. Komisija se seveda zaveda, da se vsak nacionalni 
parlament sam odloči, kako bo delal in v kakšni obliki bo svoja obrazložena mnenja 
poslal Komisiji.  
 
 
Pragovi 
 
Komisija se vedno zavzema za politično razlago mnenj, ki jih prejme od nacionalnih 
parlamentov, in bo zato upoštevala vsa obrazložena mnenja, ki bodo izražala 
pomisleke glede skladnosti zakonodajnega predloga z načelom subsidiarnosti, ter 
preverila, ali so doseženi pragovi iz Pogodbe, tudi če bodo v različnih obrazloženih 
mnenjih navedeni različni razlogi za neskladnost z načelom subsidiarnosti ali če se 
bodo nanašala na različne določbe predloga.  
 
Komisija bo analizirala vsa negativna mnenja, ki jih bo prejela v roku osmih tednov, 
in preverila, ali so bili pragovi doseženi. Po izteku roka bo pripravila politično oceno 
spisov, v zvezi s katerimi je bil prag dosežen, in potrdila začetek preverjanja 
subsidiarnosti. O tem bodo ustrezno obveščeni tudi nacionalni parlamenti, Evropski 
parlament, Svet in IPEX. 
 
Če pragovi po osmih tednih ne bodo doseženi ali če bodo mnenja prispela po izteku 
roka, bo Komisija zadevnim nacionalnim parlamentom odgovorila v okviru 
političnega dialoga.  
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Mnenja nacionalnih parlamentov o predlogih, za katere se uporablja mehanizem 
preverjanja subsidiarnosti, bodo po izteku osemtedenskega roka objavljena na spletni 
strani Komisije. 
 
 
Pregled predlogov 
 
V primeru postopka rumenega ali oranžnega kartona se bo kolegij odločil, ali bo 
ohranil, spremenil ali preklical zadevni zakonodajni predlog, ter navedel razloge za 
svojo odločitev v obliki sporočila Komisije, ki bo poslano vsem nacionalnim 
parlamentom, zakonodajalcu in v podatkovno zbirko IPEX. V primeru postopka 
oranžnega kartona bodo sporočilu priložena prejeta obrazložena mnenja nacionalnih 
parlamentov o ustreznem spisu.  

 
 
Prehod 
 
Treba je opozoriti, da predlogi v obravnavi in spremenjeni predlogi ne spadajo na 
področje uporabe mehanizma iz Protokola št. 2. 
 

 
 


