Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve
Številka: 411-01-3/2019/6
Ljubljana, 9. 5. 2019

EPA 558-VIII

Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05
- uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F in 81/18 – odl.US ) je
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve na 31. seji 7. 5. 2019 sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu zakona o spremembi Zakona o ratifikaciji Pogodbe o ustanovitvi
Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko
Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko
republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo,
Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo,
Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko
Komisija je obravnavala Predlog zakona o spremembi Zakona o ratifikaciji Pogodbe o
ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko
Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko
republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim
vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko
republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko, ki ga je na podlagi
169. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) Vlada Republike Slovenija posredovala Državnemu zboru v
obravnavo in sprejem.
Komisija predlog zakona podpira.
Člani komisije so bili seznanjeni z razlogi, zaradi katerih Vlada RS predlaga enostavnejši
postopek ratifikacije v skladu z notranjim pravom, po katerem bi vse prihodnje spremembe
prilog I in II, ki so v pristojnosti Sveta guvernerjev Evropskega mehanizma za stabilnost na
podlagi člena 11(6) v povezavi s členoma 11(3)(b) in 11(4), ratificirala z uredbo na podlagi
tretje alineje šestega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah.
Člani komisije so posebno pozornost namenili primerjalnopravni ureditvi v primerih, ko gre za
določbe mednarodnih pogodb, ki imajo zgolj deklarativen pomen. Seznanjeni so bili, da je z
vidika nacionalnega prava predlagani način ratifikacije sprejemljiv, saj v zadevnem primeru
ne gre za sprejemanje novih obveznosti iz mednarodne pogodbe.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Bojan Kekec.
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