Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve

Številka: 061-06-2/2018/
Ljubljana, 17. 4. 2018

Osnutek
ZAPISNIK

2. izredne seje Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske
zadeve, ki je bila v torek, 3. aprila 2018, ob 14.00 uri, v sobi 209/II, Šubičeva 4,
Ljubljana.
Seja se je začela ob 14.00 uri in zaključila ob 15.30 uri.
Prisotni:
 predsednik: Bojan Kekec
 člani: prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, Franc Kangler, Samer Khalil, Bojana
Potočan, mag. Peter Požun, Branko Šumenjak, mag. Igor Velov in Bogomir
Vnučec
 nadomestni član: Mitja Gorenšček (nadomešča podpredsednika Igorja Antauerja)
Opravičeno odsotni:
 podpredsednik: Igor Antauer
 član: Davorin Terčon
Ostali prisotni:
 dr. Matej T. Vatovec, poslanec Državnega zbora
 Minca Benedejčič, Ministrstvo za zunanje zadeve
 Barbara Knapič Navarrete, Ministrstvo za finance
Dnevni

red

1. Predloga sklepa o priznanju Palestine (palestinskih ozemelj) kot neodvisne in
suverene države, EPA 609-VII
2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o ustanovitvi
Evropskega denarnega sklada, EPA 2711-VII, EU U 802
Ad 1)
Komisija je obravnavala Predlog sklepa o priznanju Palestine (palestinskih ozemelj)
kot neodvisne in suverene države, ki ga je na podlagi 112. člena Poslovnika
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10,
80/13 in 38/17) skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Matej T. Vatovec)
posredovala Državnemu zboru v obravnavo in sprejem.

Predstavnik predlagatelja poslanec dr. Matej T. Vatovec je predstavil prizadevanja
poslancev in ključne razloge za priznanje države Palestine. Predlagatelji verjamejo,
da bi to dejanje lahko pomembno vplivalo na dinamiko bližnjevzhodnega mirovnega
procesa. Po njegovem priznanje Palestine ne bi povzročilo naši državi znatnejših
gospodarskih posledic.
Predstavnica Ministrstva za zunanje zadeve Minca Benedejčič je pojasnila, da je
ministrstvo pripravilo celovito poročilo o vprašanju Palestine, kjer so želeli upoštevati
čim več aspektov za in proti priznanju palestinske države. Gradivo je bilo
posredovano Vladi RS v odločanje. V gradivu so izhajali iz zgodovinske izkušnje
Slovencev na poti v neodvisnost. Na ta način bi morala Slovenija upoštevati pravico
narodov do samoodločbe, v konkretnem primeru tudi v odnosu do Palestine. Cilj je
spodbuditi Bližnjevzhodni mirovni proces in zagotovitev enakega položaja obema
sprtima stranema – Izraelu in Palestini. Pri nadaljnji obravnavi navedenega gradiva
mora vlada upoštevati, da v danih okoliščinah deluje v skladu s 115. členom Ustave
RS.
Člani komisije so v razpravi izrazili načelno podporo palestinski državnosti, so pa
zadržani, da Republika Slovenija prizna državo Palestino kot neodvisno in suvereno
državo. Prevladalo je mnenje, da za izvedbo postopka priznanja v danih okoliščinah
ni primeren čas. Zagovarjajo stališče, da morajo biti pri vprašanju priznanja države
Palestine v ospredju slovenski nacionalni interesi. Glede na notranjepolitične in
zunanjepolitične vidike bi bilo ustreznejše, da se postopek o priznanju države
Palestine preloži. Kot enega izmed ključnih razlogov, zaradi katerega ni možno začeti
postopka priznanja Palestine kot države, navajajo, da v proceduro ni bilo vloženo
ustrezno gradivo Vlade RS. Vprašljivo je, ker dokument v obravnavo in odločanje
vlagajo poslanci, ki so pred samim iztekom svojega poslanskega mandata. Zavedajo
se, da je izraelsko-palestinski konflikt občutljivo politično vprašanje, ki zahteva
premišljeno in odgovorno ravnanje.
Ob koncu razprave so člani komisije glasovali o sklepu, da se prizna Palestina kot
neodvisna in suverena država in ga niso podprli (3 ZA in 6 PROTI).
***
Za poročevalca je bil določen član komisije Bogomir Vnučec.
Ad 2)
Komisija je obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe
Sveta o ustanovitvi Evropskega denarnega sklada, ki ga je na podlagi prvega
odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado Republike
Slovenije v zadevah Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04, 43/10, 107/10 in 30/15)
posredovala Vlada Republike Slovenije.
Predstavnica ministrstva za finance je v dopolnilni obrazložitvi predstavila ozadje in
vsebino predlagane uredbe ter Predlog stališča RS. Evropska komisija predlaga
nadgraditev strukture evropskega mehanizma za stabilnost (v nadaljnjem besedilu:
EMS), za vzpostavitev Evropskega denarnega sklada, ki bo vključen v pravni okvir
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EU. V skladu s tem predlogom bom Evropski denarni sklad vzpostavljen kot pravni
subjekt v okviru prava EU.
V zvezi s predlaganim stališčem pa je bilo povedano, da Slovenija podpira krepitev
vloge sedanjega EMS v okviru meddržavnega sporazuma. Slovenija pa je zadržana
do ustrezne pravne podlage z vidika ustrezne umeščenosti nove institucije v pravni
okvir EU. Prav tako je Slovenija zadržana do spremembe načina sprejemanja
pomembnih odločitev, kjer ni več predvideno nujno soglasje v vseh primerih.
Slovenija meni, da bi bilo potrebno ohraniti soglasje, še posebej problematična je
predlagana rešitev, po katerih soglasje ne bi bilo več potrebno za odločitev za
sprejem finančne pomoči državi članici v težavah.
Člani komisije ugotavljajo, da bo EMS nasledil evropski mehanizem za stabilnost, pri
čemer bodo njegove sedanje finančne in institucionalne strukture ostale
nespremenjene. V zvezi s tem se jim zastavlja vprašanje učinkovitosti njegovega
delovanja. Nesporno je, da se je v zadnjih letih evropski mehanizem za stabilnost
izkazal kot ključen za ohranjanje finančne stabilnosti v evroobmočju z zagotavljanjem
dodatne finančne podpore državam članicam evroobmočja v težavah. Z
vzpostavitvijo Evropskega denarnega sklada znotraj okvira EU bosta Svet in Komisija
ohranila svoje pristojnosti in odgovornosti v smislu ekonomskega in fiskalnega
nadzora ter usklajevanja politik, kot je določeno v Pogodbah EU. Glede časovnice, ki
jo predlaga Evropska komisija, so bili člani komisije seznanjeni, da so države članice
trenutno nenaklonjene razpravam o vzpostavitvi Evropskega denarnega sklada. Zato
bo verjetno prišlo do sprememb dinamike v postopku obravnave predloga uredbe.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje,
da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o
ustanovitvi Evropskega denarnega sklada.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Bojan Kekec.

Predsednik
Bojan Kekec
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