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EPA 335-VII

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)
je Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve sprejela naslednje
Mnenje
k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o sodelovanju med Državnim
zborom in Vlado v zadevah Evropske unije

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 51. seji 1. 4. 2015
obravnavala Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o sodelovanju med Državnim
zborom in Vlado v zadevah Evropske unije, ki ga je skupina poslank in
poslancev (s prvopodpisanim Jožetom Tankom) posredovala Državnemu zboru
v obravnavo in sprejem.
Komisija predlog zakona podpira.
Predlog opredeljuje ureditev postopka imenovanja kandidatov za člana
Evropske komisije v večfaznem postopku z vključitvijo matičnega odbora v
Državnem zboru. Vlada začne postopek izbire kandidatov, nato enega ali več
predlaga v zaslišanje matičnemu odboru v Državnem zboru, ki pripravi poročilo
in mnenje o kandidatih ter ga pošlje na Vlado, ki pa na to mnenje ni vezana.
Vlada končno izbiro opravi na redni seji. Omenjeni postopek se smiselno
uporabi tudi za predlaganje ali imenovanje predstavnikov Republike Slovenije v
druge organe ali institucije Evropske unije.
Vlada podpira predlagane rešitve in se strinja, da mora biti v izbiro kandidata za
komisarja oz. člana Evropske komisije vključen tudi pristojni odbor Državnega
zbora. Obenem to pomeni uresničitev sklepa matičnega odbora v Državnem
zboru z dne 17. 9. 2014 in zaveze iz vladne koalicijske pogodbe 2014–2018.
Glede postopka imenovanja predstavnikov Republike Slovenije v druge
institucije Evropske unije pa bi bilo treba najprej proučiti, katera dodatna
imenovanja bi bilo smiselno urediti z omenjenim zakonom.

Komisija podpira prizadevanje predlagatelja, da se uzakonjeno določi postopek
izbire oz. imenovanja kandidatov za člane Evropske komisije, še zlasti glede na
postopkovne in strokovne dvome pri zadnjem kandidiranju za komisarja ter
sploh glede na stopnjo politične kulture v državi. Komisija je prepričana, da
mora biti postopek transparenten, onkraj vsakega dvoma. Pri izbiri kandidata, ki
je predstavnik Republike Slovenije, pa mora biti vključen tudi parlament. S takim
pristopom bosta onemogočeni uveljavitev pristranskih interesov - tako osebnih
kot strankarskih - in zloraba politične moči.
***
Za poročevalca je bil določen podpredsednik komisije Bojan Kekec.
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