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Сажетак
Има ју ћи у ви ду на че ло де мо крат ске ле ги тим но сти вла сти, 

твор ци уго во ра о осни ва њу Европ ских за јед ни ца, сма тра ли су да у 
ин сти ту ци о нал ном си сте му За јед ни ца тре ба да по сто ји скуп штин-
ски ор ган ко ји би вр шио над зор над из вр шном вла шћу. Сто га се 
Европ ски пар ла мент као де мо крат ски ор ган у уго во ру о Европ ској 
еко ном ској за јед ни ци на шао на пр вом ме сту на спи ску ње них ин-
сти ту ци ја. Из прет ход но из не тог би мо гао да се стек не ути сак да је 
Европ ски пар ла мент по пут на ци о нал них скуп шти на у кла сич ним 
др жа ва ма но си лац бу џет ске, за ко но дав не вла сти и над ле жно сти да 
име ну је и сме њу је вла де. Европ ски пар ле мент је ме ђу тим, све до 
кра ја 70-тих го ди на про шлог ве ка имао сим бо лич ну тј. са ве то дав-
ну уло гу у по ступ ку до но ше ња бу џе та и за ко но дав них ака та За јед-
ни це, да би за тим по сте пе но уз стал ну по ли тич ку бор бу по стао ко-
за ко но да вац и не за о би ла зни уче сник у по ступ ку усва ја ња бу џе та 
и име но ва ња Ко ми си је. По ли тич ки циљ Европ ског пар ла мен та је 
за пра во био да стек не над ле жно сти ко је има скуп шти на у фе де рал-
ном др жав ном уре ђе њу те и да са мим тим фе де ра ли зу је устав ни 
си стем Европ ске уни је. 
Кључ не ре чи: Ево лу ци ја, Европ ски пар ла мент, Европ ска уни ја. 

Има ју ћи у ви ду на че ло де мо крат ске ле ги тим но сти вла сти,1) 
твор ци уго во ра о осни ва њу Европ ских за јед ни ца су сма тра ли да у 
ин сти ту ци о нал ном си сте му За јед ни ца тре ба да по сто ји скуп штин-
ски ор ган ко ји би вр шио над зор над из вр шном вла шћу.2) Сто га се 

1) S. Sa mar džić, Evrop ska uni ja kao mo del nad na ci o nal ne za jed ni ce, In sti tut za evrop ske stu di-
je, Edi ci ja Ana li ze, Be o grad 1998, стр. 98.

2) Ph. Ma nin, L’ Union euro pe en ne, Pe do ne, N 6, Pa ris, 2005, p. 297.
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Европ ски пар ла мент као де мо крат ски ор ган у уго во ру о Европ ској 
еко ном ској за јед ни ци на шао на пр вом ме сту на спи ску ње них ин-
сти ту ци ја.3) Из прет ход но из не тог би мо гао да се стек не ути сак да 
је Европ ски пар ла мент по пут на ци о нал них скуп шти на у кла сич-
ним др жа ва ма но си лац за ко но дав не вла сти и над ле жно сти да име-
ну је и сме њу је вла де. Европ ски пар ла мент је ме ђу тим, све до кра-
ја 70-тих го ди на про шлог ве ка имао сим бо лич ну4) тј. са ве то дав ну 
уло гу у по ступ ку до но ше ња за ко но дав них ака та За јед ни це, да би 
за тим по сте пе но уз стал ну по ли тич ку бор бу по стао ко-за ко но да вац 
и не за о би ла зни уче сник у по ступ ку име но ва ња Ко ми си је. 

Ина че, Европ ски пар ла мент је у осни вач ким уго во ри ма За-
јед ни ца био на зван »скуп шти ном«, али су са ми по сла ни ци од лу-
чи ли да про ме не на зив 1962. го ди не у »Европ ски пар ла мент«, што 
је ка сни је и фор мал но по твр ђе но сту па њем на сна гу Је дин стве ног 
Европ ског Ак та 1987. го ди не и уго во ра о Европ ској уни ји из Ма-
стрих та 1993. го ди не.5) По сла ни ци су на и ме, сма тра ли да на зив 
»скуп шти на« пре ви ше упу ћу је на ме ђу на род ну ор га ни за ци ју, док 
на зив Европ ски пар ла мент да је фе де рал ну ди мен зи ју Европ ским 
за јед ни ца ма. Над ле жно сти европ ског пар ла мен та су се вре ме ном 
ши ри ле и раз ви ја ле у раз ли чи тим обла сти ма. Реч је на при мер о 
ја ча њу уло ге Европ ског пар ла мен та у по ступ ку име но ва ња пред-
сед ни ка и чла но ва Ко ми си је. Европ ски пар ла мент је по чет ком па 
све до по ло ви не 70-тих го ди на про шлог ве ка сте као над ле жно сти 
у обла сти утвр ђи ва ња и из гла са ва ња бу џе та За јед ни це, тј. да на-
шње Европ ске уни је. Са из бо ром чла но ва Европ ског пар ла мен та 
на не по сред ним из бо ри ма 1979. го ди не ко ји ма је оја ча на ње го ва 
из вор но на род на и де мо крат ска ле ги тим ност, ра стао је по ли тич-
ки при ти сак ове ин сти ту ци је да стек не опи пљи ве над ле жно сти у 
по ступ ку усва ја ња за ко но дав них ака та. Та ко је на осно ву уго во ра 
из Ма стрих та из 1993. го ди не Европ ски пар ла мент до био пра во 
за ко но дав ног ко о длу чи ва ња са Са ве том. Уго во ром из Ма стрих та 
су та ко ђе оја ча не над ле жно сти Европ ског пар ла мен та у по ступ ку 
за кљу чи ва ња ме ђу на род них уго во ра из ме ђу За јед ни це од но сно да-
на шње Уни је са тре ћим др жа ва ма и ме ђу на род ним ор га ни за ци ја-
ма. По ли тич ки циљ Европ ског пар ла мен та је за пра во био да стек не 

3) Некадашњи члан 7 уговора о Европској заједници. Идентично решење је усвојено у 
уговору о Европској унији из Лисабона у члановима 13 и 14.

4) Ph. Mo re au De far ges, Les in sti tu ti ons euro pe en nes, Ar mand Co lin, 3 edi tion, Pa ris, 1998, p. 
45.

5) L. Car tou, J-L. Cler ge rie, A. Gru ber, P. Ram baud, L’ Union euro pe en ne, Dal loz, 6 edi tion, 
Pa ris, 2006, p.  132.
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над ле жно сти ко је има скуп шти на у фе де рал ном др жав ном уре ђе-
њу те и да са мим тим фе де ра ли зу је устав ни си стем Европ ске уни је.

НАДЛЕЖНОСТИЕВРОПСКОГПАРЛАМЕНТА
УПОСТУПКУИМЕНОВАЊЕПРЕДСЕДНИКА

ИЧЛАНОВАКОМИСИЈЕ

НадлежностиЕвропскогпарламентау
поступкуизборапредседникаКомисије

Ини ци јал но пре ма од ред ба ма уго во ра о Европ ској еко ном-
ској за јед ни ци вла де др жа ва чла ни ца су за јед нич ким спо ра зу мом 
име но ва ле чла но ве, а за тим ме ђу њи ма и пред сед ни ка Ко ми си је. 

6) Ман дат пред сед ни ка Ко ми си је је тра јао две го ди не са мо гућ но-
шћу про ду жет ка за још две. Овом од ред бом пред сед ник Ко ми си је 
је скром но пред ста вљен као «пр ви ме ђу јед на ки ма». Пр ва про ме на 
у од ре ђи ва њу кан ди да та за пред сед ни ка Ко ми си је ја ви ла се сре ди-
ном 70-тих го ди на про шлог ве ка на ини ци ја ти ву ше фо ва др жа ва 
или вла да чла ни ца За јед ни це ко ји су же ле ли да шест ме се ци пре 
од ре ђи ва ња чла но ва Ко ми си је пред ло же кан ди да та за пред сед ни ка 
Ко ми си је.7) У прет ход но по ме ну тих шест ме се ци др жа ве чла ни це 
су мо гле да кон сул ту ју бу ду ћег пред сед ни ка у ве зи са из бо ром чла-
но ва Ко ми си је. Та ко је у ју лу 1976. го ди не Европ ски са вет пред ло-
жио Ро ја Џен кин са (Roy Jen kins) за пред сед ни ка Ко ми си је (Р. Џен-
кинс је оба вљао функ ци ју пред сед ни ка Ко ми си је од 06.01.1977. до 
05.01.1981. го ди не). До прет ход но из не тог од сту па ња у од но су на 
од ред бе уго во ра о Европ ској еко ном ској за јед ни ци је до шло због 
про це не др жа ва чла ни ца да име но ва њу пред сед ни ка тре ба да ти ве-
ћи пре стиж и по ли тич ку те жи ну.8) 

Европ ски пар ла мент се по сред но тек на осно ву из ме на уго-
во ра о Европ ској за јед ни ци из вр ше них уго во ром из Ма стих та из 
1993. го ди не укљу чио у по сту пак име но ва ња пред сед ни ка Ко ми-
си је тј. пред сед ни ка не че га што би тре ба ло да пред ста вља јед ну 

6) Некадашњи члан 156 уговора о Европској економској заједници који је био измењен 
уговором о спајању органа из 1965. године – Les tra i tes de Ro me et de Ma stricht, tex tes 
com pa res, La do cu men ta tion fran ca i se, Pa ris, edi tion, 1995.

7) Ph. Ma nin, L’ Union euro pe en ne, Pe do ne, N 6, Pa ris, 2005, p. 241.

8) J. Ri de au, Dro it in sti tu ti on nel de l’ Union et de com mu na utés européen nes, LGJD, Pa ris, 
1994, p. 270; Ph. Ma nin, Les Com mu na utés européen nes, L’ Union européen ne, Pe do ne, 4 
édi tion, Pa ris, 1998, p. 182.
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вр сту „европ ске вла де.“ На и ме, чла ном 158 уго во ра о Европ ској 
за јед ни ци ко ји је био угра ђен уго во ром из Ма стрих та, би ло је 
пред ви ђе но да вла де др жа ва чла ни ца за јед нич ким спо ра зу мом, по 
кон сул то ва њу Европ ског пар ла мен та, од ре ђу ју ли це ко је на ме ра-
ва ју да име ну ју за пред сед ни ка Ко ми си је. Европ ски пар ла мент је 
на и ме, ве што ис ко ри стио од ред бу Ма стри шког уго во ра о кон сул-
то ва њу ње го вих чла но ва пре ко нач ног од ре ђи ва ња кан ди да та за 
пред сед ни ка Ко ми си је.9) Сво јим уну тра шњим пра вил ни ком Пар ла-
мент је утвр дио да, по до го во ру др жа ва чла ни ца о ман да та ру, пред-
сед ник Пар ла мен та по зи ва пред ло же ног кан ди да та да да из ја ву 
пред по сла ни ци ма, а за тим сле ди „скуп штин ска“ рас пра ва. Са вет 
је та ко ђе по зван да уче ству је у овој рас пра ви. Пар ла мент по др жа ва 
или од ба цу је из бор кан ди да та за пред сед ни ка Ко ми си је ве ћи ном 
из ра же них гла со ва. Пред сед ник Европ ског пар ла мен та про сле ђу је 
ре зул та те гла са ња пред сед ни ку Европ ског са ве та и вла да ма др жа ва 
чла ни ца у об ли ку «ми шље ња Европ ског пар ла мен та.» Уко ли ко је 
ми шље ње не га тив но пред сед ник Пар ла мен та по зи ва вла де др жа ва 
чла ни ца да по ву ку пред лог и пред ло же дру гог кан ди да та. Уго во-
ром из Ам стер да ма из 1999. го ди не је оза ко њен прет ход но из ло жен 
по сту пак. На и ме, но вим чла ном 214-2 уго во ра о Европ ској за јед-
ни ци је пред ви ђе но да од лу ку вла да др жа ва чла ни ца о од ре ђи ва њу 
кан ди да та за пред сед ни ка Ко ми си је мо ра да одобриЕвропскипар
ламент. Уко ли ко Пар ла мент од би је да по др жи пред ло же ног кан-
ди да та, вла де др жа ва чла ни ца би ле би ду жне да име ну ју дру гог, за 
ње га при хва тљи вог кан ди да та.10) 

Пред лог европ ског уста ва из 2004. го ди не ко ји ни је про шао 
на ре фе рен ду му о ње го вој ра ти фи ка ци ју у Фран цу ској у ма ју а за-
тим ни у Хо лан ди ји у ју ну 2005. го ди не, је пред ви део да Европ ски 
са вет на осно ву од лу ке до не те ква ли фи ко ва ном ве ћи ном пред ла же 
Европ ском пар ла мен ту кан ди да та за пред сед ни ка Ко ми си је, узев-
ши у об зир ре зул та те из бо ра за европ ске по сла ни ке.11) Пар ла мент 
не одо бра ва, већ би ра бу ду ћег пред сед ни ка Ко ми си је ве ћи ном гла-
со ва по сла ни ка. Уко ли ко се кан ди дат за пред сед ни ка не иза бе ре, 
Европ ски са вет је ду жан да у ро ку од ме сец да на пред ло жи дру гог 
кан ди да та. Ово ре ше ње је за тим пре не то и у уго вор о Европ ској 
уни ји из Ли са бо на ко ји је сту пио на сна гу 01.12.2009. го ди не.12) У 
овом кон тек сту да кле, из бор пред сед ни ка Ко ми си је све ви ше ли чи 

9) Ph. Ma nin, L’ Union euro pe en ne, Pe do ne, N 6, Pa ris, 2005, p. 241. 

10) Ph. Ma nin, Les Com mu na utés européen nes, L’ Union européen ne, Pe do ne, 4 édi tion, Pa ris, 
1998, p. 184.

11) Члан I-27 предлога уговора о Европском уставу.

12) Члан 17 став 7 уговора о Европској унији.
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на из бор пред сед ни ка вла де у др жа ва ма. На и ме, ко лек тив ни шеф 
др жа ве (Европ ски са вет) пред ла же скуп шти ни (Европ ском пар-
ла мен ту) пред сед ни ка вла де из ре до ва оних стра на ка ко је има ју 
пар ла мен тар ну ве ћи ну. Ипак, тре ба има ти у ви ду да кан ди дат за 
пред сед ни ка Ко ми си је ни је ли дер стран ке или коaлиције стра на ка 
ко ја је по бе ди ла на из бо ри ма, већ је реч о ли цу ко га су дис кре ци-
о но ода бра ли ше фо ви др жа ва или вла да чла ни ца Уни је а ко је по 
од ред ба ма уго во ра из Ли са бо на мо ра да при па да пар ла мен тар ној 
ве ћи ни.

НадлежностиЕвропскогпарламента
упоступкуизборачлановаКомисије

Пре ма не ка да шњим од ред ба ма уго во ра о осни ва њу Европ-
ске еко ном ске за јед ни це13) чла но ви Ко ми си је би ли су име но ва ни 
«за јед нич ким спо ра зу мом вла да др жа ва чла ни ца.» Прет ход но из-
не то је мо гло да зна чи да би из бор ли ца ко је не ужи ва по ве ре ње 
пред став ни ка вла да свих др жа ва, од но сно њи хо вих ми ни ста ра 
ино стра них по сло ва оку пље них у Са ве ту, би ло ис кљу че но. Ме ђу-
тим, у овом слу ча ју прав на нор ма је пре те жно оста ла «мр тво сло во 
на па пи ру.» Пре ћут но у прак си се раз ви ло пра ви ло пре ма ко ме др-
жа ве чла ни це има ју дис кре ци о но пра во да од ре ђу ју сво је или свог 
ко ме са ра без ме ша ња дру гих.14) 

По сту пак име но ва ња чла но ва Ко ми си је је у фор мал ном сми-
слу ме њан до но ше њем уго во ра о Европ ској Уни ји 1993. го ди не. 
Члан 158 уго во ра о Европ ској за јед ни ци, угра ђен уго во ром из Ма-
стрих та, пред ви део је да вла де др жа ва чла ни ца на кон кон сул то ва-
ња ман да та ра за пред сед ни ка Ко ми си је, од ре ђу ју ли ца ко ја на ме-
ра ва ју да име ну ју за чла но ве Ко ми си је. Но ви ну је пред ста вља ло 
кон сул то ва ње ман да та ра, ко је је у прак си, пре ма тврд ња ма бив ших 
пред сед ни ка Ко ми си је, и да ље би ло фор мал но.15) Но ви ну је пред-
ста вља ло и то што је Европ ски пар ла мент зах те вао да се пре гла-
са ња о ње го вом одо бре њу за по ста вља ње Ко ми си је, из вр ши рас по-
де ла ду жно сти ме ђу кан ди да ти ма за Ко ме са ре. Ови по след њи би 
за тим би ли са слу ша ни пред скуп штин ским ко ми си ја ма за ду же ним 

13) Некадашњи члан 156 уговора о Европској економској заједници који је био измењен 
уговором о спајању органа из 1965. године – Les tra i tes de Ro me et de Ma stricht, tex tes 
com pa res, La do cu men ta tion fran ca i se, Pa ris, edi tion, 1995.

14) Ph. Ma nin, Les Com mu na utés européen nes, L’ Union européen ne, Pe do ne, 2 édi tion, Pa ris, 
1996, p.155, D. Si mon, Le système ju ri di que com mu na u ta i re, PUF, Pa ris, 1997, p. 110.

15) Ph. Ma nin, Les Com mu na utés européen nes, L’ Union européen ne, Pe do ne, 2 édi tion, Pa ris, 
1996, p. 157.
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за од ре ђе не обла сти, у скла ду са ре со ри ма на ко је су рас по ре ђе-
ни.16) На тај на чин би по сла ни ци сте кли сли ку о струч но сти бу ду-
ћих Ко ме са ра. Ова про це ду ра је по пр ви пут при ме ње на код из бо ра 
Ко ми си је Сан тер ко ја је сту пи ла на ду жност 01.01.1995. го ди не.17) 
Овла шће ња Европ ског пар ла мен та су до шла до пу ног из ра жа ја 
при ли ком име но ва ња пр ве Ко ми си је Ба ро зо 2004. го ди не ка да је 
Пар ла мент од био да по др жи пред ло же не кан ди да те за Ко ме са ре из 
Ле то ни је и из Ита ли је што због струч них што из мо рал них раз ло га.

В)ПоступакименовањаКомисије

Кан ди до ва ни пред сед ник, Ви со ки пред став ник за спољ-
не по сло ве и без бед но сну по ли ти ку и чла но ви Ко ми си је су за тим 
као ко ле ги јум под врг ну ти гла са њу о по др шци (одо бра ва њу) пред 
Европ ским пар ла мен том.18) Овим је, као и уго во ри ма из Ли са бо-
на по твр ђе на прак са на ста ла по чет ком осам де се тих го ди на, ко ју 
је на мет нуо Европ ски пар ла мент - о сим бо лич ном из ла ску но ве 
Ко ми си је пред по сла ни ке ра ди из гла са ва ња по ве ре ња.19) По сту-
пак те че на сле де ћи на чин.20) Кан ди дат за пред сед ни ка Ко ми си је 
на пле нар ној сед ни ци Европ ског пар ла мен та из ла же свој про грам, 
за тим сле ди рас пра ва ко ја до во ди до из ра де пред ло га ре зо лу ци је о 
одо бра ва њу или од ба ци ва њу про гра ма но ве Ко ми си је. По др шка је 
сте че на ако се за њу из ја сни ве ћи на по сла ни ка. Гла са ње о по ве ре-
њу се од но си на Ко ми си ју у це ли ни, тј. ни је пред ви ђе но по себ но 
из ја шња ва ње о ко ме са ри ма. До ду ше, Пар ла мент мо же да ус кра ти 
по ве ре ње Ко ми си ји у це ли ни, ако је не за до во љан ње ним по је ди-
ним чла но ви ма, или пак ње ном со ци јал ном струк ту ром. 

И по ред то га што је гла са ње о по др шци Европ ски пар ла мент 
же лео да оце ни као по ста вља ње (ин ве сти ту ру), у уго во ру о Европ-
ској уни ји је упо тре бљен тер мин ко ји за и ста од го ва ра ствар ном 
ста њу.21) На и ме, са став Ко ми си је ни је као код кла сич них де мо крат-
ских вла да плод из бо ра пар ла мен тар не ве ћи не, већ од ра жа ва во љу 

16) D. Si mon, Le système ju ri di que com mu na u ta i re, PUF,  3 edi tion, Pa ris, 2001. p. 186.

17) Ph. Ma nin, L’ Union euro pe en ne, Pe do ne, N 6, Pa ris, 2005, p. 242.

18) Некадашњи члан 214 уговора о Европској заједници. Садашњи члан  17 став 7 уговора 
о Европској унији.

19) Ph. Ma nin, Les Com mu na utés européen nes, L’ Union européen ne, Pe do ne, 4 édi tion, Pa ris, 
1998, p. 185. 

20) Ph. Ma nin, Les Com mu na utés européen nes, L’ Union européen ne, Pe do ne, 4 édi tion, Pa ris, 
1998, p. 185.

21) J. Bo u lo u is, Dro it in sti tu ti on nel de l’ Union européen ne, Montchre stien, 5 édi tion, Pa ris, 1995, 
p. 96.
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др жа ва чла ни ца ко је пред ла жу ње ног пред сед ни ка и ње не чла но ве. 
По до би ја њу по др шке у Европ ском пар ла мен ту, Европ ски са вет на 
осно ву одо бре ња Европ ског пар ла мен та, ква ли фи ко ва ном ве ћи ном 
име ну је Ко ми си ју.22) 

Г)УлогаЕвропскогпарламентауизбору
председникаичлановаКомисијеупракси

Кад је реч о пр вој Ко ми си ји Ба ро зо њен из бор је те као на сле-
де ћи на чин.23) Ше фо ви др жа ва или вла да чла ни ца Европ ске уни је 
су раз го ва ра ли о кан ди да ти ма за пред сед ни ка Ко ми си је на са стан-
ку Европ ског са ве та одр жа ном 17.06.2004. го ди не. Пред се да ва ју ћи 
Европ ског са ве та (пре ми јер Ир ске) је по сле кон сул то ва ња парт не-
ра и Европ ског пар ла мен та пред ло жио  пор ту гал ског пред сед ни ка 
вла де Ду рао Ба ро за за пред сед ни ка Ко ми си је. Кан ди дат је од ре ђен 
јед но гла сно на ван ред ном са стан ку Европ ског са ве та 29.06.2004. 
го ди не. Европ ски пар ла мент је одо брио пред ло же ног кан ди да та на 
сед ни ци од 22.07.2004. го ди не са 413 гла со ва за и 251 про тив. С 
об зи ром да је Ба ро зо при па дао ли бе рал ној де сни ци про тив ње га су 
гла са ли ле во ори јен ти са ни по сла ни ци, по себ но због ње го ве по др-
шке вој ној ин тер вен ци ји Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва у Ира ку. 
Го спо дин Ба ро зо је за тим ре ла тив но бр зо уста но вио спи сак од 25 
кан ди да та за чла но ве Ко ми си је, јер се ни је су прот ста вљао пред-
ло зи ма др жа ва чла ни ца. Та ко ђе, из гле да да го спо дин Ба ро зо ни је 
имао ве ли ки ути цај на рас по де лу над ле жно сти ме ђу Ко ме са ри ма. 
Ко ме са ри су у сеп тем бру и ок то бру 2004. го ди не са слу ша ни пред 
пар ла мен тар ним Ко ми си ја ма. Лош ути сак су оста ви ли кан ди дат за 
Ко ме са ра «за по ре зе и ца рин ску Уни ју» из Ле то ни је го спо ђа Удре, 
као и ита ли јан ски кан ди дат за ре сор пра во су ђа го спо ђа Бу ти љо не, 
због из ра зи то кон зер ва тив них по гле да на дру штво и по ро ди цу.24) 
Има ју ћи у ви ду прет ход но из не то и ствар ну опа сност да због прет-
ход на два кан ди да та за Ко ме са ре Европ ски пар ла мент не по др жи 
Ко ми си ју у це ли ни, го спо дин Ба ро зо је 27.10.2004. го ди не од лу чио 
да од ло жи по ја вљи ва ње Ко ми си је пред Пар ла мен том. Ово од ла га-
ње му је да ло вре ме на да ути че на Ита ли ју и Ле то ни ју да пред ло же 
дру га ли ца за чла но ве Ко ми си је, као и да из вр ши пре ра спо де лу по-
је ди них порт фе ља. По сле са слу ша ња но во пре дло же них кан ди да та 
од стра не пар ла мен тар них ко ми си ја, Ко ми си ја је 18.11.2004. го ди-

22) Члан 17 став 7 уговора о Европској унији. 

23) L. Car tou, J-L. Cler ge rie, A. Gru ber, P. Ram baud, L’ Union euro pe en ne, Dal loz, 6 edi tion, 
Pa ris, 2006, p.  124; Ph. Ma nin, L’ Union euro pe en ne, Pe do ne, N 6, Pa ris, 2005, p. 241 i 242.

24) Господин Бутиљоне се изразито негативно изражавао о хомосексуалцима.
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не иза шла пред Европ ски пар ла мент и до би ла ње го ву по др шку са 
449 гла со ва за, 149 против и 82 уздржаних. 

Дру га Ко ми си ја Ба ро зо ко ја је сту пи ла на ду жност 09.02.2010. 
го ди не је иза бра на у скла ду са од ред ба ма уго во ра из Ни це.25) На-
и ме, Европ ски са вет је по но во кан ди до вао го спо ди на Ба ро за на 
ту ду жност а овај је 16. сеп тем бра 2009. го ди не до био по др шку 
Европ ског пар ла мен та са 382 гла со ва по сла ни ка за и 219 гла со ва 
против. Но ва Ко ми си ја Ба ро зо је као ко ле ги јум у фе бру а ру 2010. 
го ди не до би ла по др шку Европ ског пар ла мен та са 488 гла со ва за, 
137 против и 72 уздржана. По др шка је обез бе ђе на пре све га за-
хва љу ју ћи гла со ви ма европ ске уме ре не де сни це и де ла европ ских 
со ци ја ли ста и ли бе ра ла.26)  

ЗАКОНОДАВНЕНАДЛЕЖНОСТИ
ЕВРОПСКОГПАРЛАМЕНТА

У фор мал ном сми слу уго во ри ма о осни ва њу За јед ни ца ни је 
пред ви ђе но по сто ја ње “Европ ских за ко на” ни ти “Европ ског за ко-
но дав ства”.27) Про ме не с тим у ве зи би ле су пред ви ђе не пред ло гом 
Европ ског уста ва из 2004. го ди не у сми слу уво ђе ња европ ских за-
ко на и европ ских оквир них за ко на.28) У уго во ру о функ ци о ни са њу 
Европ ске уни је из 2009. го ди не по ми ња ње »европ ских за ко на« се 
из о ста вља, јер је реч о прав ним ак ти ма Уни је (уред бе, ди рек ти ве 
и од лу ке).29) Ме ђу тим, већ сле де ћим чла ном 289 уго во ра из Ли са-
бо на про пи сан је »ре дов ни за ко но дав ни по сту пак.« Истим чла ном 
је пре ци зи ра но да су сви ак ти усво је ни у скла ду са за ко но дав ним 
по ступ ком за пра во за ко но дав ни ак ти.30) Што је још ва жни је у чла ну 
14 став 1 уго во ра о Европ ској уни ји усво је ном у Ли са бо ну из ри-
чи то се на во ди да Европ ски пар ла мент за јед но са Са ве том вр ши 
за ко но дав ну функ ци ју.

Без об зи ра на прет ход но из не то већ из ве сно вре ме је ма ње-
ви ше ја сно да је од ре ђен број ко му ни тар них ака та био за ко но дав не 
при ро де, што се ви ди из прав не прак се Су да прав де. Та ко се у пре-
су да ма Су да прав де го во ри ло, у ве зи са оп штим од лу ка ма Европ ске 

25) In ter net, 09.03.2010, http//:www.eurac tiv.fr

26) In ter net, 09.03.2010, http//:www.lex press.fr

27) D. Si mon. Le syste me ju ri di que com mu na u ta i re, PUF, 3 edi tion, Pa ris, 2001, p.259 i 260

28) Члан I-34 предлога европског устава. 

29) Члан 288 уговора о функционисању Европске уније.

30) Члан 289 став 3 уговора о функционисању Европске уније.
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за јед ни це за угаљ и че лик, као о “ква зи за ко но дав ним од лу ка ма”31) 
или се пак у окви ру уго во ра о Европ ској за јед ни ци по ми њао “за-
ко но дав ни си стем уго во ра”32) или “за ко но дав на власт За јед ни це”33) 
или пак “ко му ни тар ни за ко но да вац”.34) Свој ство за ко но дав ног 
ак та ни су има ле са мо уред бе35) већ и ди рек ти ве ко је пре ма Су ду 
прав де пред ста вља ју мо дел “по сред ног за ко но дав ства”. Да кле, из 
прет ход но из ло же ног из вла чи мо за кљу чак да по сто ји за ко но дав на 
функ ци ја ин сти ту ци ја не ка да шњих За јед ни ца.

У си сте му За јед ни ца/Уни је ме ђу тим, ни је био пред ви ђен је-
дин стве ни нор ма тив ни по сту пак за до но ше ња за ко но дав них ака-
та. На и ме, уго во ри ма о осни ва њу је за сва ку област био од ре ђен 
по сту пак усва ја ња ака та, од но сно уло га ко ју у том по ступ ку има 
сва ка од ин сти ту ци ја.36) По ступ ци усва ја ња од лу ка то ком раз во ја 
За јед ни це/Уни је су се ме ња ли и уса вр ша ва ли.    

А)Класичанзаконодавнипоступак

У де мо крат ским др жа ва ма усва ја ње нај ви ших прав них 
ака та тј. за ко на је у над ле жно сти од на ро да сло бод но иза бра-
них на ци о нал них скуп шти на или пар ла ме на та. У си сте му За-
јед ни ца пак, из вор но Европ ски пар ла мент је имао са мо са ве-
то дав ну уло гу37) у по ступ ку усва ја ња ко му ни тар них ака та, с 
об зи ром да је пре ма уго во ри ма о осни ва њу За јед ни ца ор ган 
од лу чи ва ња био Са вет ми ни ста ра. 

Кла си чан по сту пак усва ја ња ко му ни тар них ака та се од ви јао 
на сле де ћи на чин. Над ле жност за ко но дав не ини ци ја ти ве је го то во 
у пот пу но сти при па ла Ко ми си ји ко ја је би ла овла шће на да под не се 
пред лог ко му ни тар ног ак та на усва ја ње Са ве ту ми ни ста ра. Са вет 

31) CJCE, 20.03.1959, Nold, aff. 18/57, Rec, 89.

32) CJCE, 17.12.1970, Ko ster, aff. 25/70, Rec, 1161.

33) CJCE, 9.03.1978, Sim ment hal, aff. 106/77, Rec, 629.

34) CJCE, 27.10.1992, Ne mač ka/Ko mi si je, aff. C- 240/90, Rec, I-5383. 

35) или на енглеском језику „re gu la tion« a na fran cu skom »re gle ment«. 

36) D. Si mon, Le système ju ri di que com mu na u ta i re, PUF, 3 edi tion, Pa ris, 2001, p. 260.

37) L. Car tou, L’ Union euro pe en ne, Pre cis-Dal loz, 2 edi tion, Pa ris 1996, p. 90. J. Ri de au, Dro it 
in sti tu ti on nel de L’ Union et des Com mu na u te es euro pe en nes, LGJD, Pa ris, 1994, p. 234. PH. 
M. De far ges,  Les in sti tu ti ons euro pe en nes, Ar mand Co lin, 3 edi tion, Pa ris, 1998, p. 45; S. 
Sa mar džić, Evrop ska uni ja kao mo del nad na ci o nal ne za jed ni ce, In sti tut za evrop ske stu di je, 
Edi ci ja Ana li ze, Be o grad 1998,  str. 101. 
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38) и Европ ски пар ла мент39) су је ди но мо гли да се обра те Ко ми си ји 
са зах те вом да из ра ди пред лог ак та. 

По при је му пред ло га Ко ми си је, Са вет га је про сле ђи вао на 
про у ча ва ње свом по дор га ну “CO RE PER”-у ко га су чи ни ле ди пло-
ма те др жа ва чла ни ца са се ди штем у Бри се лу (реч је о стал ним 
пред став ни ци ма др жа ва чла ни ца или њи хо вим по моћ ни ци ма).40) 
Исто вре ме но, Са вет је до ста вљао пред лог и Европ ском пар ла мен-
ту ра ди при ба вља ња ње го вог ми шље ња, под усло вом да је уго во-
ри ма о осни ва њу пред ви ђе но да је оно нео п ход но за усва ја ње те 
вр сте ак та. Ми шље ње Пар ла мен та ме ђу тим, ни у јед ном свом де-
лу ни је оба ве зи ва ло Са вет. Ако пак кон сул то ва ње ни је пред ви ђе но 
уго во ром, Са вет је мо гао фа кул та тив но, од но сно по по тре би да за-
тра жи ми шље ње Европ ског пар ла мен та. 

Из прет ход но из ло же ног уоча ва мо да су уло га и над ле жно-
сти Европ ског пар ла мен та у ини ци јал ном за ко но дав ном по ступ ку 
би ле ве о ма огра ни че не, али је ова ин сти ту ци ја упо тре би ла свој 
по ли тич ки ути цај у ци љу њи хо вог ја ча ња. И по ред то га што су 
уго во ри о осни ва њу пред ви де ли са мо спо ра дич но кон сул то ва ње 
Европ ског пар ла мен та, Пар ла мент је по сте пе но на мет нуо прак су 
с јед не стра не да га Ко ми си ја оба ве шта ва исто вре ме но кад и Са вет 
о сво јим пред ло зи ма ака та и у оним обла сти ма где ни је пред ви ђе-
но ње го во кон сул то ва ње, док је с дру ге стра не ус пео да при во ли и 
Са вет да за тра жи ње го во ми шље ње и о тим ак ти ма.41) На осно ву 
ова квог не фор мал ног ме ђу ин сти ту ци о нал ног спо ра зу ма до шло је 
до ус по ста вља ња “устав ног оби ча ја” ко ји је до не кле озва ни чен за-
јед нич ким усва ја њем “ко дек са по на ша ња” од стра не Ко ми си је и 
Европ ског пар ла мен та. Ин те ре сант но је и да је Европ ски пар ла-
мент по при је му пред ло га Ко ми си је, до ста вљао при мед бе на исти 
или би пак, услед пот пу ног не сла га ња са ње го вим са др жа јем тра-
жио од Ко ми си је да га по ву че. Ко ми си ја ни је увек би ла вољ на да 
иза ђе у су срет зах те ви ма Пар ла мен та, али је пре ћут но при ста ла да 
обра зло жи раз ло ге због ко јих не мо же да их при хва ти. Европ ски 
пар ла мент је са сво је стра не у прак си оду го вла чио са из да ва њем 
ми шље ња у слу ча је ви ма ка да Ко ми си ја не иза ђе у су срет ње го вим 
зах те ви ма. 

38) Члан 208 уговора о Европској заједници.

39) Члан 192 уговора о Европској заједници.

40) D. Si mon, Le système ju ri di que com mu na u ta i re, PUF, 3 edi tion, Pa ris, 2001, p. 261.

41) D. Si mon. Le syste me ju ri di que com mu na u ta i re, PUF, 3 edi tion, Pa ris, 2001, p.126; Ph. Ma-
nin, Les Com mu na utés européen nes, L’ Union européen ne, Pe do ne, 4 édi tion, Pa ris, 1998, p. 
242 
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Са ве то дав на над ле жност Европ ског пар ла мен та је још оја-
ча на суд ским пре су да ма. Иако ми шље ње Пар ла мен та ни је оба ве-
зи ва ло Са вет, Суд прав де је у име “де мо крат ске ле ги тим но сти” и 
ин сти ту ци о нал не рав но те же од ре дио да су не за ко ни ти ак ти Са ве-
та ко је је овај усво јио не по шту ју ћи уго во ром пред ви ђен по сту пак 
кон сул то ва ња.42) Ду жност Са ве та је би ла не са мо да за тра жи, већ и 
да са че ка ми шље ње Пар ла мен та без об зи ра што га ње го ва са др жи-
на ни је оба ве зи ва ла. По ред то га, у прав ној прак си је би ла пред ви-
ђе на оба ве за «по но вље не кон сул та ци је» Пар ла мен та (тзв. ре кон-
сул та ци је) он да ка да се Са вет су штин ски уда љио од ини ци јал ног 
пред ло га Ко ми си је на осно ву ко га је Пар ла мент из нео ми шље ње, 
осим ако из ме не ак та не иду у сми слу при мед би Европ ског пар ла-
мен та.43)

Пред лог Ко ми си је из ме њен и обо га ћен аманд ма ни ма Европ-
ског пар ла мен та се про у ча вао у по дор га ну Са ве та “CO RE PER”-у, 
да би га за тим усво јио сам Са вет ква ли фи ко ва ном ве ћи ном, јед но-
гла сно или из у зет но про стом ве ћи ном тј. она ко ка ко је уго во ром за 
ту вр сту ака та би ло од ре ђе но. Да нас у уго во ри ма о осни ва њу до-
ми ни ра ква ли фи ко ва на ве ћи на као мо дел усва ја ња ака та у Са ве ту 
и то у раз ли чи тим обла сти ма де ло ва ња Уни је.

Б)Поступаксарадње

Од не по сред ног из бо ра по сла ни ка 1979. го ди не ја чао је при-
ти сак Европ ског пар ла мен та да као из вор но де мо крат ска ин сти-
ту ци ја За јед ни це бу де укљу чен у по сту пак усва ја ња нор ма тив них 
ака та. Бу ду ћи да др жа ве чла ни це ни су мо гле да по стиг ну спо ра зум 
о до де љи ва њу пра ва Европ ском пар ла мен ту на ко о длу чи ва ње са 
Са ве том, 1986. го ди не Је дин стве ним Европ ским Ак том је уве ден 
по сту пак са рад ње44) ко јом је оја ча на уло га Пар ла мен та у по ступ ку 
усва ја ња ака та, али је Са вет и да ље остао но си лац нор ма тив них 
над ле жно сти.45) Ти ме се са мо де ли мич но иза шло у су срет те жња-
ма Пар ла мен та да као из вор ни пред став ник на ро да стек не од го ва-
ра ју ће над ле жно сти. Од сту па ња на сна гу уго во ра из Ам стер да ма 

42) CJCE, 29.10.1980, “Ro qu e te”, aff. 138 et 139/79, Rec. 3333.

43) CJCE, , 15.7.1970, Che mi e far ma, aff. 41/69, Rec. 661; CJCE, 16.7.1992, Par le ment/Con seil, 
aff. C -388/92, Rec. I-2067.

44) Некадашњи члан 252 уговора о Европској заједници.

45) С. Самарџић, Европска унија као модел наднационалне заједнице, Институт за европске 
студије, Едиција Анализе, Београд 1998,  стр. 120; D. Si mon, Le syste me jur di di que com-
mu na u ta i re, Puf, 3 edi tion, Pa ris, 2001, p. 264 и даље; J. Ri de au, Dro it in sti tu ti on nel de l’ 
union et des Com mu na u te es euro pe en nes, LGJD, Pa ris, 1994, p. 445  и даље.
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1999. го ди не по сту пак са рад ње је си сте мат ски ме њан по ступ ком 
ко о длу чи ва ња Пар ла мен та и Са ве та, та ко да је при ме на овог пр вог 
по ста ла из у зе так.46)  

Уво ђе њем по ступ ка са рад ње, до не кле је по ве ћа на те жи на 
уче шћа Европ ског пар ла мен та у про це су од лу чи ва ња, ако има мо 
у ви ду си стем дво стру ког чи та ња са др жа ја ак та и из ја шња ва ња о 
ње му од стра не по сла ни ка.47) На и ме, уко ли ко не би по сто ја ла са-
гла сност Са ве та и Европ ског пар ла мен та да усво је пред лог за ко но-
дав ног ак та ко ји би им до ста ви ла Ко ми си ја, Са вет би пре фор му ли-
сао текст ак та и по но во га до ста вљао у об ли ку „за јед нич ког ста ва“ 
Европ ском пар ла мен ту на тзв. дру го чи та ње. Пар ла мент је мо гао 
да из гла са но ве аманд ма не на пред ло же ни текст. Ме ђу тим, ка да се 
ни је сла гао са но вим пред ло гом ак та ко ји би утвр ди ла Ко ми си ја на 
осно ву аманд ма на Пар ла мен та, Са вет је и да ље имао над ле жност 
да усво ји акт на осно ву јед но гла сне од лу ке ње го вих чла но ва. Овла-
шће ња Са ве та ми ни ста ра да кле у су шти ни ни су би ла до ве де на у 
пи та ње јер је са мо оте жа но усва ја ње за ко но дав ног ак та ка да се 
Пар ла мент са њим ни је сла гао. Ипак, у прак си је на пра вљен ко рак 
на пред у по гле ду ја ча ња ути ца ја Европ ског пар ла мен та у про це су 
до но ше ња за ко но дав них ака та, јер је пре ма ста ти сти ци Са вет при-
хва тао ви ше од по ло ви не аманд ма на Пар ла мен та на кон пр вог или 
ви ше од че твр ти не на кон дру гог чи та ња.48) 

Ц)Поступакзаконодавногкоодлучивања
ЕвропскогпарламентаиСавета49)

Не и ме но ван по сту пак из чла на 251 уго во ра о Европ ској за-
јед ни ци угра ђен уго во ром из Ма стрих та из 1993. го ди не у те о ри-
ји се нај че шће на зи вао по ступ ком ко о длу чи ва ња.50) Иако из у зет но 
сло же на, ова про це ду ра је оја ча ла уло гу Европ ског пар ла мен та у 

46) Поступак сарадње се још јавља у области економске (члан 102 и 103 уговора о Европској 
заједници) и монетарне политике (члан 106 уговора о Европској заједници). 

47) D. Si mon, Le syste me jur di di que com mu na u ta i re, PUF, 3 edi tion, Pa ris 2001, p. 267.

48) Ph. Ma nin, Les Com mu na utés européen nes, L’ Union européen ne, Pe do ne, 2 edi tion, Pa ris, 
1996, p. 214.

49) У стручним круговима користи се и термин “саодлучивање” - С. Самарџић, Европска 
унија као модел наднационалне заједнице, Институт ѕа европске студије, Едиција 
Анализе, Београд 1998,  стр.116.

50) S. Hiks, Po li tič ki si stem Evrop ske uni je, Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2007, str. 107. Ph. Ma-
nin, Les Com mu na utés européen nes, L’ Union européen ne, Pe do ne, 2 edi tion, Pa ris, 1996, p. 
214; D. Si mon, Le système ju ri di que com mu na u ta i re, PUF, Pa ris, 1997, Puf, p.163; J. Ri de au, 
Dro it in sti tu ti on nel de l’ Union et de com mu na utés européen nes, LGJD, Pa ris, 1994, p. 486; 
PH. M. De far ges,  Les in sti tu ti ons euro pe en nes, Ar mand Co lin, 3 edi tion, Pa ris, 1998, p. 47; 
L. Car tou, L’ Union euro pe en ne, Pre cis-Dal loz, 2 edi tion, Pa ris 1996, p. 112, 113.
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за ко но дав ном по ступ ку без чи је са гла сно сти у од ре ђе ним обла сти-
ма пред ви ђе ним уго во ром Са вет ви ше ни је мо гао да усва ја за ко но-
дав не ак те. По сту пак ко о длу чи ва ња је пре ма уго во ру о функ ци о-
ни са њу Европ ске уни је из Ли са бо на из 2009. го ди не про мо ви сан 
у »ре дов ни за ко но дав ни по сту пак« ко га тре ба раз ли ко ва ти од по-
себ них за ко но дав них по сту па ка из ри чи то утвр ђе них уго во ром.«51) 
Уго во ри из Ли са бо на ши ре по ље при ме не ре дов ног за ко но дав ног 
по ступ ка на још 40 но вих обла сти.52)    

Пре ма уго во ру о функ ци о ни са њу Европ ске уни је ре дов ни 
за ко но дав ни по сту пак се од ви ја на сле де ћи на чин.53) 

– Ко ми си ја на осно ву од лу ке ве ћи не ње них чла но ва упу-
ћу је пред лог за ко но дав ног ак та Пар ла мен ту и Са ве ту. 

– Пре ма пр вој ва ри јан ти Европ ски пар ла мент по сле тзв. 
“пр вог чи та ња” мо же да из да ми шље ње ко је не са др жи 
ни је дан пред лог аманд ма на на пред лог ак та. У том слу-
ча ју Са вет мо же да усво ји текст ак та ква ли фи ко ва ном 
ве ћи ном. С дру ге стра не, Европ ски пар ла мент има над-
ле жност да ве ћи ном гла со ва сво јих чла но ва пред ло жи 
од ре ђе не аманд ма не на пред лог ак та. Те о риј ски Са вет 
би мо гао да усво ји аманд ма не Пар ла мен та ис кљу чи во 
јед но гла сно јер они ме ња ју ини ци јал ни пред лог Ко ми си-
је.54) У прак си Ко ми си ја раз ма тра пред ло же не аманд ма не 
Пар ла мен та, тру де ћи се да при ла го ди свој пред лог ак та, 
не би ли овај мо гао да се усво ји ква ли фи ко ва ном ве ћи-
ном у Са ве ту. Ако се Ко ми си ја не сла же са аманд ма ни ма 
Пар ла мен та ма ле су шан се да текст ак та бу де усво јен. 
Ни је рет ко да се ја ве не фор мал ни три пар тит ни пре го во-
ри из ме ђу ове три ин сти ту ци је не би ли аманд ма ни Пар-
ла мен та би ли при хва тљи ви и за Ко ми си ју и за Са вет.55) У 
слу ча ју до го во ра отва ра се мо гућ ност да текст ак та бу де 
усво јен по сле »пр вог чи та ња.«

– У дру гој ва ри јан ти, Са вет има пра во да не при хва ти 
пред ло же не аманд ма не Пар ла мен та на ста ле по сле пр вог 
чи та ња и да уста но ви свој »став« тј. тек ста ак та у скла-

51) Члан 289 уговора о функционисању Европске уније.

52) Интернет, 10.03.2010, http//:www.euro pa.eu – примена редовног законодавног поступка 
се шири у области пољопривреде, енергетике, досељавања, правосуђа и унутрашњих 
послова као и домену структурних фондова.

53) Члан 294 уговора о функционисању Европске уније.

54) Члан 250 уговора о Европској заједници.

55) Ph. Ma nin, L’ Union euro pe en ne, Pe do ne, N 6, Pa ris, 2005, p. 366.
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ду са сво јим ми шље њем. Став са ве та се уз обра зло же-
ње, до ста вља Европ ског пар ла мен ту на та ко зва но дру го 
чи та ње. Ко ми си ја та ко ђе, Пар ла мен ту мо же да до ста ви 
сво је ми шље ње о ста ву Са ве та. Европ ски пар ла мент има 
опет две мо гућ но сти. Уко ли ко про стом ве ћи ном гла со ва 
по др жи став или се о ње му не из ја сни, овај се сма тра 
усво је ним у ро ку од 3 ме се ца од ње го вог до ста вља ња 
Пар ла мен ту. Ако Пар ла мент од ба ци ап со лут ном ве ћи-
ном гла со ва од укуп ног бро ја по сла ни ка став Са ве та, акт 
се сма тра ко нач но од ба че ним.      

– Пар ла мент има и тре ћу мо гућ ност, да ап со лут ном ве ћи-
ном гла со ва од укуп ног бро ја по сла ни ка из гла са аманд-
ма не на став и вра ти га Ко ми си ји. Ко ми си ја до ста вља 
Са ве ту ми шље ње о аманд ма ни ма Пар ла мен та. Са вет је у 
овој фа зи овла шћен да ква ли фи ко ва ном ве ћи ном усво ји 
све аманд ма не Пар ла мен та, из у зев оних о ко ји ма се Ко-
ми си ја не га тив но из ја сни ла (прет ход но по ме ну те аманд-
ма не усва ја јед но гла сно) и ти ме до не се акт. 

– У дру гој ва ри јан ти, ако Са вет не при хва ти све аманд ма-
не Европ ског пар ла мен та, пред се да ва ју ћи Са ве та уз до-
го вор са пред сед ни ком Пар ла мен та у ро ку од шест не де-
ља, са зи ва «Ко ми тет по ми ре ња» са чи њен па ри тет но од 
пред став ни ка две ин сти ту ци је (Са ве та и Пар ла мен та). У 
ко ми тет за пра во ула зе пред став ни ци свих чла но ва Са ве-
та и исти број чла но ва Европ ског пар ла мен та иза бра ни 
про цен ту ал но у од но су на сна гу по сла нич ких клу бо-
ва.56) Ко ми си ја уче ству је у ра ду овог ко ми те та тру де ћи 
се да при бли жи ста во ве две ин сти ту ци је. Под усло вом 
да утвр ди “за јед нич ки на црт са др жа ја ак та”, овај се до-
ста вља Са ве ту и Пар ла мен ту ко ји има ју рок од 6 не де ља 
да га по твр де ква ли фи ко ва ном ве ћи ном, од но сно ап со-
лут ном ве ћи ном из ра же них гла со ва по сла ни ка. Уко ли ко 
се у Са ве ту или Пар ла мен ту не усво ји “за јед нич ки на црт 
ак та”, пред лог се сма тра ко нач но од ба че ним.

Из прет ход но из ло же ног ни је те шко уочи ти да ре дов ни за ко-
но дав ни по сту пак и да ље оста је ре мек де ло сло же но сти. У од но су 
на по сту пак са рад ње за па жа се сма њи ва ње уло ге ар би тра же Ко ми-
си је, јер се акт усва ја у скла ду са оним што је до го во ре но из ме ђу 
Пар ла мен та и Са ве та у «Ко ми те ту по ми ре ња.» Овај по сту пак је 

56) Ph. Ma nin, L’ Union euro pe en ne, Pe do ne, N 6, Pa ris, 2005, p. 367.
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ме ђу тим, пред ста вљао су штин ски ко рак на пред у оства ри ва њу за-
ко но дав них овла шће ња Европ ског пар ла мен та.

БУЏЕТСКЕНАДЛЕЖНОСТИ
ЕВРОПСКОГПАРЛАМЕНТА

Усва ја ње бу џе та у др жа ва ма са де мо крат ским уре ђе њем је у 
ис кљу чи вој над ле жно сти Скуп шти не. До ду ше, ова над ле жност је 
огра ни че на бу ду ћи да је ди но из вр шни ор га ни (вла де) рас по ла жу 
нео п ход ним тех нич ким зна њи ма да би утвр ди ли пред лог бу џе та. 
У окви ру За јед ни ца, ка да је у пи та њу бу џет ска про це ду ра, до шло 
је до тра ди ци о нал ног су ко бља ва ња кон цеп ци ја о «ме ђу др жав ној 
са рад њи» и «над на ци о нал ној вла сти». Европ ски пар ла мент је ини-
ци јал но имао са мо сим бо лич на са ве то дав на овла шће ња.57)

Бу џет Европ ске еко ном ске за јед ни це је то ком ше зде се тих го-
ди на фи нан си ран до при но си ма др жа ва чла ни ца,58)та ко што је ви си-
на упла та  об ра чу на ва на у функ ци ји на ци о нал ног бо гат ства др жа ва 
чла ни ца. Сред ства из бу џе та су, с јед не стра не ко ри шће на за рад 
За јед ни це и ње них ин сти ту ци ја, а с дру ге за фи нан си ра ње За јед-
нич ке по љо при вред не по ли ти ке ко ја је по сте пе но ус по ста вља на. 

Ко ми си ја је пред ло жи ла ква ли та тив не про ме не у бу џет ској 
обла сти 1965. го ди не, за ла жу ћи се за уво ђе ње та ко зва них соп стве-
них из во ра при хо да За јед ни це као и за укљу чи ва ње Европ ског пар-
ла мен та у по сту пак усва ја ња бу џе та, али та да шња де го ли стич ка 
Фран цу ска ни је би ла спрем на да по др жи ове про ме не.59) Са мит на 
вр ху, ше фо ва др жа ва или вла да чла ни ца За јед ни це, одр жан у Ха гу 
1969. го ди не до при нео је де бло ки ра њу ста ња и у бу џет ској обла-
сти, та ко да је пред ви ђе но уво ђе ње соп стве них из во ра при хо да За-
јед ни це ко ји за ме њу ју упла те др жа ва чла ни ца, а то су: при хо ди од 
ца ри на, с об зи ром да је Европ ска еко ном ска за јед ни ца по ста ла је-
дан про стор ко ји има за јед нич ку ца рин ску та ри фу пре ма тре ћим 
др жа ва ма; по љо при вред ни пре лев ма ни тј. из нос ко ји оп те ре ћу је 
уво зне по љо при вред не про из во де да би се из јед на чи ли са це на ма 
европ ских; део при хо да (1 од сто) ко је др жа ве уби ра ју на осно ву 
на пла те по ре за на до да ту вред ност.60)

57) D. Si mon, Le syste me ju ri di que com mu na u ta i re, PUF, 3 edi tion, Pa ris, 2001, p. 227.

58) Ph. Mo re au De far ges, Les in sti tu ti ons européen nes, Ar mand Co lin, 3 edi tion, Pa ris, 1998, p. 
55 i da lje.

59) J. Bo u lo u is, Dro it in sti tu ti on nel de L’ Union euro pe en ne, Montchre stien, 5 edi tion, Pa ris, 
1995, p.180.

60) Ph. Mo re au De far ges, Les in sti tu ti ons européen nes, Ar mand Co lin, 3 edi tion, Pa ris, 1998, p. 
55.
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Уво ђе ње соп стве них из во ра при хо да За јед ни це до ве ло је до 
ши ре ња над ле жно сти Европ ског пар ла мен та у бу џет ској обла сти 
и то Лук сем бур шким уго во ром о из ме ни уго во ра о осни ва њу од 
22.4.1970. го ди не ко јим је Пар ла мент сте као пра во од лу чи ва ња о 
по је ди ним из да ци ма. Бри сел ским уго во ром од 22.07.1975. го ди не 
Европ ски пар ла мент уз Са вет, по ста је дру га гра на бу џет ске вла сти 
до бив ши пра во на “по след њу реч” у обла сти нео ба ве зних тро шко-
ва али и над ле жност да у пот пу но сти од ба ци пред лог бу џе та у це-
ли ни.61)

На бу џет Европ ске за јед ни це су се при ме њи ва ла на че ла јав-
них фи нан си ја, као што је на при мер, на че ло бу џет ског је дин ства, 
тј. упи са ва ња у бу џет свих при хо да и рас хо да За јед ни це.62) У си сте-
му се ме ђу тим пра ви ла раз ли ка из ме ђу тзв. оба ве зних и нео ба ве-
зних тро шко ва. Пр ви су об у хва та ли све оне тро шко ве чи је је уно-
ше ње у бу џет би ло нео п ход но да би За јед ни ца ис по што ва ла сво је 
уну тра шње и спољ не оба ве зе ко је про ис ти чу из уго во ра о осни-
ва њу или ака та до не ше них у њи хо вој при ме ни.63) Нај ви ше је бо-
ло ре чи о тро шко ви ма на ме ње ним за шти ти це на по љо при вред них 
про из во да (ФЕ О ГА га ран ци је) ко је су по чет ком се дам де се тих чи-
ни ле три че твр ти не бу џе та За јед ни це.64) Нео ба ве зни тро шко ви су 
се од но си ли на струк тур не кре ди те (со ци јал ни и ре ги о нал ни фонд, 
ис тра жи ва ња, енер ги ја, пре воз, по моћ за раз вој, жи вот на сре ди на) 
а њи хов обим је ра стао, та ко да су 1990. го ди не до сти гли уче шће 
од 50 од сто у бу џе ту За јед ни це. По де ла на две вр сте тро шко ва је 
из вр ше на због над ле жно сти Европ ског пар ла мен та. 

Ток бу џет ске про це ду ре био је ре гу ли сан чла ном 272 уго во-
ра о Европ ској за јед ни ци. Пред ви ђе но је би ло да све ин сти ту ци је 
За јед ни це до ста ве Ко ми си ји тро шков на пред ви ђа ња за сле де ћу го-
ди ну на осно ву ко јих је ова по след ња утвр ђу је прет пре длог бу џе та 
ко ји за тим до ста вља Са ве ту. Са вет ква ли фи ко ва ном ве ћи ном гла-
со ва од ре ђу је пред лог бу џе та и про сле ђу је га Европ ском пар ла мен-
ту ко ји пак мо же да га по др жи, да се не из ја сни у пред ви ђе ном ро ку 
или да пред ло жи ње го ве из ме не. У овом по след њем слу ча ју сле дио 
је сло жен по сту пак ко ји је пред ви ђао дво стру ко чи та ње пред ло га 
бу џе та и у Са ве ту и у Пар ла мен ту, слич но као и код по ступ ка ко-

61) D. Si mon, Le syste me ju ri di que com mu na u ta i re, PUF, 3 edi tion, Pa ris 2001, p. 227.; Ph. Ma-
nin, Les com mu na u te es euro pe en nes -L’ Union euro pe en ne, Pe do ne, 4 edi tion, Pa ris, 1998, p. 
259.

62) D. Si mon, Le système ju ri di que com mu na u ta i re, PUF, Pa ris, 1997, p. 168.

63) Заједничка декларација Комисије, Савета и Европског парламента од 30. 6. 1982. године 
– JO br. 194 од 28. 7. 1982. године.

64) Ph. Mo re au De far ges, Les in sti tu ti ons européen nes, Ar mand Co lin, 3 edi tion, Pa ris, 1998, стр. 
55
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о длу чи ва ња. У прет ход ном из ла га њу смо под ву кли да је по след-
њу реч у бу џет ској обла сти имао Са вет или Европ ски пар ла мент у 
за ви сно сти од вр сте тро шко ва. Европ ски пар ла мент је та ко ђе био 
овла шћен да дво тре ћин ском ве ћи ном гла со ва, уко ли ко за то по сто-
је «озбиљ ни раз ло зи», од ба ци пред лог бу џе та у це ли ни.

Уго вор о функ ци о ни са њу Европ ске уни је из Ли са бо на утвр-
ђен 2009. го ди не, а у ве зи са бу џет ским по ступ ком, пред ви ђа уки-
да ње по де ле на оба ве зне и нео ба ве зне тро шко ве.65) На и ме, Европ-
ски пар ла мент и Са вет би тре ба ло да на осно ву при ме не по себ ног 
за ко но дав ног по ступ ка утвр де тро шко ве у це ли ни. По ред то га, 
уго вор из Ли са бо на пред ви ђа јед но “чи та ње” бу џе та у сва кој од 
ин сти ту ци ја.66) Та ко ће Са вет да се из ја сни о пред ло гу бу џе та ко ји 
му до ста вља Ко ми си ја. Ако у ро ку од 42 да на Европ ски пар ла мент 
одо бри на црт бу џе та ко ји му је до ста вио Са вет, овај ће се сма тра ти 
усво је ним. Уко ли ко пак, Пар ла мент из гла са (ап со лут ном ве ћи ном 
у од но су на број чла но ва) аманд ма не на пред лог бу џе та, пред сед-
ни ци обе ин сти ту ци је ће да са зо ву “ко ми тет по ми ре ња,” осим ако 
Са вет ни је при хва тио све аманд ма не Пар ла мен та у ро ку од 10 да-
на. Уко ли ко ко ми тет по ми ре ња у ро ку од 21 дан утвр ди за јед нич ки 
на црт бу џе та, Са вет и Пар ла мент има ју 14 да на да га усво је и то 
ква ли фи ко ва ном ве ћи ном и ве ћи ном из ра же них гла со ва. Ако ко-
ми тет не успе да из ра ди за јед нич ки на црт бу џе та или ако обе ин-
сти у ци је од ба це ње гов пред лог, Ко ми си ја је ду жна да из ра ди но ви 
пред лог бу џе та.


НАДЛЕЖНОСТИНАДЗОРА

ЕВРОПСКОГПАРЛАМЕНТА67)

А)ИзгласавањенеповерењаКомисији

У скла ду са на че ли ма на ко ји ма по чи ва ју са вре ме не де мо-
крат ске др жа ве, Европ ском пар ла мен ту је до де ље на над ле жност да 

65) J-L. Sa u ron, Com pren dre le tra i te de Lis bon ne, Ga u li no edi te ur, Pa ris, 2008, p. 85.

66) Члан 314 уговора о функционисању Европске уније.

67) J. Bo u lo u is, Dro it in sti tu ti on nel de l’ Union européen ne, Montchre stien, 5 édi tion, Pa ris, 1995, 
p. 271 i da lje; Ph. Ma nin, Les Com mu na utés européen nes, L’ Union européen ne, Pe do ne, Pa-
ris, édi tion 1996, p. 263 i da lje; J. Ri de au, Dro it in sti tu ti on nel de l’ Union et de com mu na utés 
européen nes, LGJD, Pa ris, 1994, p. 561 i da lje; D. Si mon, Le système ju ri di que com mu na u-
ta i re, PUF, Pa ris, 1997, p. 138 i da lje
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из гла са не по ве ре ње Ко ми си ји, чи ме се ње ни чла но ви оба ве зу ју да 
ко лек тив но под не су остав ке.68) 

С об зи ром да је из гла са ва ње не по ве ре ња од лу ка са озбиљ-
ним по ли тич ким по сле ди ца ма, пред ви ђе на су стро га про це ду рал-
на пра ви ла.69) Пред лог о из гла са ва њу не по ве ре ња мо ра да под не се 
нај ма ње јед на де се ти на чла но ва Европ ског пар ла мен та у пи сме-
ном об ли ку уз обра зло же ње. На кон то га пар ла мен тар ци има ју три 
да на за раз ми шља ње пре рас пра ве и гла са ња. Не по ве ре ње је усво-
је но уко ли ко у гла са њу уче ству је ап со лут на ве ћи на по сла ни ка, а 
при то ме се њих две тре ћи не из ја сни за пред лог.

Иако на пр ви по глед из гле да при род но и де мо крат ско, ово 
пра во Пар ла мен та у кон тек сту ин сти ту ци о нал ног си сте ма За јед ни-
ца и Европ ске уни је ни је би ло до вољ но уте ме ље но. Ако је реч о си-
сте му Европ ске за јед ни це за угаљ и че лик до не кле је би ло ло гич но 
да се Скуп шти на овла сти да из гла са не по ве ре ње Ви со кој вла сти 
по под но ше њу го ди шњег из ве шта ја о ра ду с об зи ром да је упра во 
ова ин сти ту ци ја би ла но си лац од лу чи ва ња, али шта ре ћи за си стем 
уго во ра о Европ ској еко ном ској за јед ни ци и Европ ској за јед ни ци 
за атом ску енер ги ју где су но си о ци од лу чи ва ња би ли ме ђу др жав-
ни ор га ни Са вет ми ни ста ра и Европ ски са вет.70) Пре ма од ред ба ма 
уго во ра о Европ ској за јед ни ци Европ ски пар ла мент ни је био овла-
шћен да санк ци о ни ше по ме ну те ин сти ту ци је, већ Ко ми си ју ко јој је 
би ла ус кра ће на над ле жност од лу чи ва ња и ко ја се објек тив но вр ло 
че сто по ја вљи ва ла као при род ни са ве зник Пар ла мен та, у те жњи 
да се «над на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма» Уни је по ве ре што ши ра 
овла шће ња. Сто га је про це ду ра из гла са ва ња не по ве ре ња вр ло рет-
ко ко ри шће на, тач ни је ини ци ја ти ва је под не та осам пу та, док се до 
са мог гла са ња до шло све га шест пу та.71) 

У овом кон тек сту тре ба по ме ну ти кри зу у ве зи са Ко ми си-
јом Сан тер ко ја је  окон ча на ње ном ко лек тив ном остав ком у мар ту 
1999. го ди не. На и ме, по са зна њу о не на мен ском тро ше њу сред ста-
ва Уни је у Европ ском пар ла мен ту по кре ну то је пи та ње по ве ре ња 
Ко ми си је Сан тер још у ја ну а ру 1998. го ди не. Том при ли ком се зна-
ча јан, али не и до во љан, број пар ла мен та ра ца из ја снио за оба ра ње 

68) Некадашњи члан 201 уговора о Европској заједници. Садашњи члан 17 став 8 уговора о 
Европској унији.

69) Члан 234 уговора о функционисању Европске уније; D. Si mon, Le système ju ri di que com-
mu na u ta i re, PUF, 3 edi tion, Pa ris, 2001, p. 229.

70) J. Bo u lo u is, Dro it in sti tu ti on nel de l’ Union européen ne, Montchre stien, 5 édi tion, Pa ris, 1995, 
p. 276 i 277; Ph. Ma nin, L’ Union euro pe en ne, Pe do ne, N 6, Pa ris, 2005, p. 315; D. Si mon, Le 
système ju ri di que com mu na u ta i re, Puf, Pa ris, 1997, p. 140.

71) Ph. Ma nin, L’ Union euro pe en ne, Pe do ne, N 6, Pa ris, 2005, p. 315.
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Ко ми си је.72) С об зи ром на де ли кат ност си ту а ци је, али и због при ти-
са ка из Европ ског пар ла мен та, Жак Сан тер за тим при ста је да име-
ну је ко ми тет екс пе ра та ко ји је тре ба ло да ис тра жу је овај слу чај. 
У Пар ла мен ту је пак ја ча ла свест да као де мо крат ска ин сти ту ци ја 
има ду жност да над зи ре ва ља но тро ше ње сред ста ва Уни је, али и да 
тре ба да санк ци о ни ше су прот но по на ша ње. С об зи ром на ре ла тив-
но не по во љан из ве штај “ко ми те та екс пе ра та” као и на све из ве сни-
ју мо гућ ност да јој се у Пар ла мен ту из гла са не по ве ре ње, Ко ми си ја 
Сан тер ко лек тив но под но си остав ку у мар ту 1999. го ди не и по ред 
то га што су две нај ве ће др жа ве Уни је Фран цу ска и Не мач ка сма-
тра ле да ни је вре ме за ње но ру ше ње. Ти ме је Европ ски пар ла мент 
као ин сти ту ци ја пр ви пут по ка зао да мо же да се из диг не из над ин-
те ре са др жа ва чла ни ца.

Б)Текућинадзор

У де мо крат ским др жа ва ма је уоби ча је но да скуп шти на над-
зи ре из вр шну власт, те су у том сми слу Европ ском пар ла мен ту по-
ве ре на од ре ђе на овла шће ња.

Над зор Пар ла мен та се вр ши и пу тем рас пра ва о го ди шњем 
из ве шта ју ко ји под но си Ко ми си ја у ве зи са ак тив но сти ма Уни је73) 
или о по себ ним из ве шта ји ма Ко ми си је при пре мље ним на 
зах тев Пар ла мен та, или пак кроз рас пра ве о ак ту ел ним или 
хит ним про бле ми ма и до га ђа ји ма.74)

У прак си, пар ла мен тар ни над зор за сно ван на рас пра ви о 
из ве шта ји ма, је про ши ре на на ак тив но сти Са ве та ми ни ста ра и 
Европ ског са ве та ка ко у обла сти при вре де, та ко и у обла сти спољ-
но по ли тич ке са рад ње.75) Та ко на при мер, пред се да ва ју ћи Европ-
ског са ве та под но си из ве штај Пар ла мен ту на кон сва ког са стан ка 
овог ор га на и оба ве шта ва га о за у зе тим ста во ви ма.

Чла но ви Европ ског пар ла мен та су на осно ву не ка да шњег 
чла на 197 уго во ра о Европ ској за јед ни ци (са да шњи члан 230 уго во-
ра о функ ци о ни са њу Европ ске уни је) раз ви ли спек тар «пар ла мен-
тар них пи та ња.» Уго во ри о осни ва њу су пред ви де ли да се пи та ња 
по ста вља ју са мо Ко ми си ји, али је Са вет у прак си при хва тио да од-

72) Ph. Ma nin, L’ Union euro pe en ne, Pe do ne, N 6, Pa ris, 2005, p. 315; D. Si mon, Le système ju-
ri di que com mu na u ta i re, Puf,  3 edi tion, Pa ris, 2001, p. 229.

73) Некадашњи члан 200 уговора о Европској заједници. Садашњи члан 233 уговора о 
функционисању Европске уније. 

74) D. Si mon, Le système ju ri di que com mu na u ta i re, PUF, 3 edi tion, Pa ris, 2001, p. 228.

75) Ph. Ma nin, L’ Union euro pe en ne, Pe do ne, N 6, Pa ris, 2005, p. 316.
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го ва ра на пар ла мен тар на пи та ња.76) У прак си се ја вља ју три вр сте 
пи та ња. Пи та ња у пи сме ном об ли ку, усме на пи та ња без рас пра ве 
и усме на пи та ња пра ће на рас пра вом. Пи сме на пи та ња се до ста-
вља ју уна пред пред сед ни ку Пар ла мен та ко ји их про сле ђу је над ле-
жној ин сти ту ци ји (Ко ми си ји или Са ве ту), а од го вор се об ја вљу је 
у Слу жбе ном ли сту Европ ске уни је. Пра во да по ста вља ју усме на 
пи та ња има ју по ли тич ке гру пе, ко ми си је пар ла мен та или пак, пет 
по сла ни ка. Пи та ња се до ста вља ју пред сед ни ку Пар ла мен та, док о 
то ме да ли су при хва тљи ва и о њи хо вом ста вља њу на днев ни ред 
од лу чу је «би ро» Пар ла мен та. Усме на пи та ња се до ста вља ју над-
ле жној ин сти ту ци ји (Ко ми си ји или Са ве ту) не што пре пле нар не 
сед ни це Пар ла мен та на ко јој су на днев ном ре ду, ка ко би ова мо гла 
бла го вре ме но да при пре ми од го вор. Усме на пи та ња без рас пра ве 
се та ко ђе до ста вља ју би роу пар ла мен та ко ји мо же да од лу чи да их 
пре тво ри у пи сме на пи та ња. 

По угле ду на бри тан ску пар ла мен тар ну про це ду ру, уве ден је 
и тзв. „час за пи та ња“ (questiontime).77) По сла ни ци Европ ског пар-
ла мен та мо гу у пе ри о ду за се да ња јед ном у не де љи да по ста вља ју 
пи та ња пред сед ни ку или чла но ви ма Ко ми си је. О при хва та њу пи-
та ња од лу чу је пред сед ник Пар ла мен та. Ова пи та ња су ве за на за 
ак ту ел не до га ђа је и тре ба да бу ду кон ци зна и кон крет на, не сме ју 
да има ју лич ну ко но та ци ју, ни ти да са др же тврд ње или су до ве о 
по је ди ним про бле ми ма. Пар ла мент им по све ћу је сат и по у сва ком 
пе ри о ду за се да ња. На крат ка и кон крет на пи та ња Ко ми си ја или Са-
вет су ду жни да да ју пре ци зне, крат ке и кон крет не од го во ре. 

Уго во ром о Европ ској Уни ји пар ла мен тар ни над зор је оја чан 
ин сти ту ци о на ли зо ва њем пра ва гра ђа на и прав них ли ца78) да под-
но се пе ти ци је Европ ском пар ла мен ту,79)  као и пра вом Пар ла мен та 
да осни ва при вре ме не ис тра жне ко ми си је80) чи ји је циљ под но ше-
ње из ве шта ја о при ме ни пра ва Уни је. При то ме не тре ба гу би ти из 
ви да и ин фор ма ци је ко је Пар ла мент до би ја пу тем го ди шњих из ве-

76) L. Car tou, J-L. Cler ge rie, A. Gru ber, P. Ram baud, L’ Union eur pe en ne, Dal loz, 6 edi tion, Pa-
ris, 2006, p.  140; Ph. Ma nin, L’ Union euro pe en ne, Pe do ne, N 6, Pa ris, 2005, p. 316.

77) Ph. Ma nin, L’ Union euro pe en ne, Pe do ne, N 6, Pa ris, 2005, p. 316 i 317.

78) Ово право уживају страна правна и физичка лица стално настањене у Европској унији.

79) Некадашњи члан 194 уговора о Европској заједници. Садашњи члан 227 уговора о 
функционисању Европске унијe.

80) Некадашњи члан 138 уговора о Европској заједници. Садашњи члан 226 уговора о 
функционисању Европске уније.
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шта ја ме ди ја то ра (за штит ни ка гра ђа на) о ра ду ин сти ту ци ја и ор га-
на упра ве Уни је.81)

Прет ход но из не те тех ни ке над зо ра ко ји ма рас по ла же Европ-
ски пар ла мент су са др жа не у Ли са бон ском уго во ру о функ ци о ни-
са њу Европ ске уни је утвр ђе ним из 2009. го ди не.82) 

МЕЂУНАРОДНЕНАДЛЕЖНОСТИ
ЕВРОПСКОГПАРЛАМЕНТА

На ни воу др жа ва пре го во ри и за кљу чи ва ње ме ђу на-
род них уго во ра су у над ле жно сти из вр шних ор га на од но сно 
пред сед ни ка ре пу бли ке или вла де.83) Скуп шти не тек у по-
след њој фа зи има ју над ле жно сти у сми слу да ва ња ко нач не 
са гла сно сти за оба ве зи ва ње др жа ве (ра ти фи ка ци ја). У не ким 
др жа ва ма ра ти фи ка ци ја је нео п ход на са мо за од ре ђе не ка-
те го ри је уго во ра од но сно оне нај ва жни је (као на при мер, у 
Фран цу ској).

За јед ни ца је има ла соп стве на пра ви ла у овој обла сти ко ја 
су би ла плод ин те ре са др жа ва чла ни ца да ме ђу на род ну функ ци ју 
за др же под кон тро лом ме ђу др жав ног ор га на (Са ве та ми ни ста ра), 
же ље Ко ми си је да обез бе ди ускла ђе ност уну тра шњих и спољ них 
ак ци ја За јед ни це и те жњи Европ ског пар ла мен та да ус по ста ви де-
мо крат ски над зор и у обла сти ме ђу на род них од но са.84)

Оп шти по сту пак за кљу чи ва ња ме ђу на род них уго во ра је био 
уре ђен чла ном 300 уго во ра о Европ ској за јед ни ци и при ме њи вао се 
на све спо ра зу ме, осим на оне ко ји су пред мет по себ них по сту па ка. 
Уго во ром из Ма стрих та овај члан је де ли мич но из ме њен да би се 
про ши ри ле над ле жно сти Европ ског пар ла мен та као и да би се исти 
учи нио ја сни јим. 

*Преговори

Ко ми си ја је би ла овла шће на да не фор мал но сту пи у кон такт 
са по тен ци јал ним уго вор ним парт не ром, тј. са јед ном или ви ше 
др жа ва или јед ном или ви ше ме ђу на род них ор га ни за ци ја, као и да 

81) Некадашњи члан 195 уговора о Европској заједници. Садашњи члан 228 уговора о 
функционисању Европске уније.

82) Од члан 223 до члана 234 уговора о функционисању Европске уније.

83) Ph. Ma nin, Les Com mu na utés européen nes, L’ Union européen ne, Pe do ne, 4 edi tion, Pa ris, 
1998, p. 269.

84) D. Si mon, Le système ju ri di que com mu na u ta i re, PUF, Pa ris, 1997, p. 173 i 174.
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пре по ру чи Са ве ту да се отво ре пре го во ри о за кљу чи ва њу ме ђу на-
род ног спо ра зу ма. Зва нич ни пре го во ри су за по чи ња ли на осно ву 
из ри чи те од лу ке Са ве та. Ко ми си ја је би ла овла шће на да во ди пре-
го во ре у име За јед ни це, с тим што је то чи ни ла у гра ни ца ма ман да-
та ко ји јој је од ре дио Са вет и уз “по моћ” спе ци ја ли зо ва них ко ми-
те та ко је је овај по след њи од ре дио и пре ко ко јих јој је до ста вљао 
упут ства.

*Закључивањеспоразума

Од лу ку о за кљу чи ва њу ме ђу на род ног спо ра зу ма је до но сио 
Са вет на пред лог Ко ми си је и по кон сул то ва њу Европ ског пар ла-
мен та.85) С тим у ве зи, тре ба има ти у ви ду сле де ће - из вор но уго-
во ром Европ ске еко ном ске за јед ни це би ло је пред ви ђе но да Са вет 
кон сул ту је Европ ски пар ла мент је ди но пре за кљу чи ва ња спо ра зу-
ма о при дру жи ва њу.86) До ду ше, Пар ла мент се ка сни је из бо рио да га 
Са вет кон сул ту је и он да ка да то ни је пред ви ђе но уго во ром о осни-
ва њу (про це ду ра Luns-We ster terp).87) Је дин стве ни Европ ски Акт из 
1987. го ди не је ова кон сул то ва ња нео ба ве зу ју ће при ро де за ме нио 
по ступ ком “са гла сног ми шље ња” ка да је реч о спо ра зу ми ма о при-
сту па њу За јед ни ци88) и при дру жи ва њу.89) 

Уго во ром из Ма стрих та су знат но про ши ре не над ле жно сти 
Европ ског пар ла мен та, бу ду ћи да је пред ви ђе но да овај по след њи 
мо ра да бу де кон сул то ван о свим спо ра зу ми ма пре њи хо вог за кљу-
чи ва ња ко ји се до но се у скла ду са оп штим по ступ ком.90) Пар ла-
мент у овој обла сти из да је обич но или са гла сно ми шље ње. Прет-
ход но са гла сно ми шље ње Пар ла мен та је би ло по треб но да би се 
за кљу чи ли:

– спо ра зу ми ко ји ства ра ју спе ци фи чан ин сти ту ци о нал ни 
оквир ор га ни зу ју ћи по ступ ке са рад ње.

– спо ра зу ми ко ји има ју зна чај не по сле ди це по бу џет За јед-
ни ца.

85) J. Bo u lo u is, Dro it in sti tu ti on nel de L’ Union euro pe en ne, Montchre stien, 5 edi tion, Pa ris, 
1995, p.167.

86) Члан 310 уговора о Европској економској заједници.

87) Denys Si mon, Le système ju ri di que com mu na u ta i re, PUF, Pa ris, 1997, p. 175.

88) Члан 49 уговора о Европској заједници..

89) Члан 310 уговора о Европској заједници.

90) Члан 300 уговора о Европској заједниц.
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– спо ра зу ми ко ји до во де до из ме не ак та усво је ног у скла ду 
са по ступ ком из чла на 251 уго во ра Европ ске за јед ни це 
(ко о длу чи ва ње). 

У по ме ну тим слу ча је ви ма са гла сно ми шље ње се усва ја ло 
про стом ве ћи ном гла со ва по сла ни ка. Ка да су у пи та њу спо ра зу ми 
о при дру жи ва њу би ла је по треб на  ап со лут на ве ћи на гла со ва.

У скла ду са чла ном 300 уго во ра Европ ској за јед ни ци би ло 
је од ре ђе но да Са вет, Ко ми си ја, Европ ски пар ла мент91) и др жа-
ве чла ни це има ју пра во да се обра те Су ду прав де са зах те вом да 
се прет ход но ис пи та са гла сност ме ђу на род ног спо ра зу ма ко ји се 
за кљу чу је са устав ним по рет ком За јед ни це. Уко ли ко Суд до не се 
не га тив но ми шље ње спо ра зум је мо гао да сту пи на сна гу је ди но 
под усло ви ма пред ви ђе ним чла ном 48 уго во ра о Европ ској уни ји, 
тј. ако се из вр ши из ме на уго во ра о осни ва њу. У прак си ме ђу тим, 
ин сти ту ци је За јед ни це су се ра ди је опре де љи ва ле да од у ста ну од 
за кљу чи ва ња спо ра зу ма или да из ме не ње го ве од ред бе у скла ду са 
зах те ви ма Су да из не тог у ми шље њу.92)

Уго во ри из Ли са бо на о ре фор ми ин сти ту ци о нал ног си сте ма 
Европ ске уни је у су шти ну бри шу по сто је ћу по де лу на спо ра зу ме 
из при вред не сфе ре ко је је мо гла да за кљу чи Европ ска за јед ни ца и 
спо ра зу ме из обла сти спољ не и без бед но сне по ли ти ке ко је Европ-
ска уни ја ни је мо гла да за кљу чи јер ни је има ла ста тус прав ног ли-
ца.93) Пре ма од ред ба ма уго во ра о Европ ској уни ји из Ли са бо на из 
2009. го ди не, Европ ска уни ја као је дин стве ни ен ти тет европ ске ин-
те гра ци је има ста тус прав ног ли ца,94) те сто га мо же да за кљу чу је 
спо ра зу ме са јед ном или ви ше др жа ва чла ни ца као и ме ђу на род-
ним ор га ни за ци ја ма.95) По сту пак за кљу чи ва ња ме ђу на род ног спо-
ра зу ма је ре гу ли сан чла ном 218 уго во ра о функ ци о ни са њу Европ-
ске уни је. Пре го во ри о за кљу чи ва њу ме ђу на род ног спо ра зу ма 
се отва ра ју на пре по ру ку Ко ми си је или Ви со ког пред став ни ка за 
спољ не по сло ве и без бед но сну по ли ти ку ка да се спо ра зум од но-
си на спољ ну и без бед но сну по ли ти ку. Са вет до но си од лу ку ко јом 
да је одо бре ње за по че так пре го во ра и од ре ђу је, у за ви сно сти од 
при ро де спо ра зу ма, овла шће ног пре го ва ра ча. Сем ка да се спо ра-

91) Ово право му је додељено изменама члан 300 уговора о Европској заједници које су 
извршене уговором из Ницe.

92) CJCE, L’ espa ce éco no mi que européen, 14.12.1991, avis 1/91, Rec. I-6079; 10.4.1992, avis 
I/92, Rec. I-2821.

93) Члан 218 уговора о функционисању Европске уније.

94) Члан 47 уговора о Европској унији према предлогу из Лисабона.

95) Члан 37 уговора о Европској унији.
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зум ис кљу чи во од но си на област спољ не по ли ти ке и без бед но сти, 
Са вет до но си од лу ку о за кљу чи ва ња ме ђу на род ног спо ра зу ма по 
при ба вља њу одо бре ња од Европ ског пар ла мен та.96)

НАДЛЕЖНОСТИЕВРОПСКОГПАРЛАМЕНТАУ
ОБЛАСТИПРАВОСУЂАИУНУТРАШЊИХПОСЛОВА

Уго во ри из Ли са бо на из 2009. го ди не има ју ам би ци о зан при-
ступ тре ћем сту бу са рад ње, јер пред ви ђа ју зна чај но ши ре ње нор-
ма тив ног де ло ва ња пу тем ре дов ног за ко но дав ног по ступ ка тј. до-
но ше ње про пи са на пред лог Ко ми си је у Европ ском пар ла мен ту и 
Са ве ту ко ји од лу чу је ква ли фи ко ва ном ве ћи ном.97) 

Та ко се ме ре ко је се од но се на по ли ти ку ази ла, уну тра шње 
и спољ не гра ни це  усва ја ју у скла ду са ре дов ним за ко но дав ним 
по ступ ком, с тим што на ци о нал ни пар ла мен ти има ју над ле жност 
да упо зо ре и при во ле Ко ми си ју да пре и спи та свој пред лог уко ли ко 
сма тра ју да се њи ме кр ши на че ло суп зи ди јар но сти. Уни ја је над-
ле жна да раз ви ја са рад њу у обла сти гра ђан ског и кри вич ног пра-
ва. Је дан од те ме ља те са рад ње је за сно ван на на че лу ме ђу соб ног 
при зна ва ња суд ских пре су да.98) У обла сти гра ђан ског пра ва Уни ја 
је над ле жна да усва ја ме ре за при бли жа ва ње за ко но дав ста ва др жа-
ва чла ни ца у скла ду са ре дов ним за ко но дав ним по ступ ком, из у зев 
у обла сти по ро дич ног пра ва где се при ме њу је кон сен зус.99) Ме ђу-
соб но при зна ва ње пре су да из ме ђу др жа ва чла ни ца је пред ви ђе но 
и у обла сти кри вич ног пра ва.100) По ред то га, на ве де не су обла сти 
у ко ји ма мо же да до ђе до ускла ђи ва ња за ко но дав ста ва др жа ва чла-
ни ца на осно ву при ме не ре дов ног за ко но дав ног по ступ ка (на при-
мер: ускла ђи ва ње пра ви ла кри вич ног по ступ ка да би се обез бе ди-

96) У члану 218 став 6 су изрчито наведени међународни споразуми који захтевају 
сагласност Европског парламента. Реч је о: споразумима о придруживању; споразуму 
о приступању Уније европској конвенцији о заштити људских права и суштинских 
слобода; споразумима који стварају специфичан институционални оквир и који уређују 
поступке сарадње; споразумима који имају значајне буџетске последице по Европску 
унију; споразумима који се односе на области где се примењује редовни законодавни 
поступак или посебан законодавни поступак који предвиђа добијање сагласности од 
Европског парламента.  

97) На пример члан 88 став 1 уговора о функционисању Европске уније који се односи 
судску сарадње у области грађанског права; члан 82 став 1 уговора о функционисању 
Европске уније који се односи на сарадњу у области кривичног права. Члан 87 став 
2 уговора о функционисању Европске уније који се односи на полицијску сарадњу 
држава чланица.

98) Члан 81 уговора о функционисању Европске уније.

99) J-L. Sa u ron, Com pren dre le tra i te de Lis bon ne, Gu a li no edi te ur, Pa ris, 2008, p. 128. 

100) Члан 82 уговора о функционисању Европске уније.
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ло ме ђу соб но при зна ва ње пре су да; пред у пре ђи ва ње и ре ша ва ње 
про бле ма су ко ба над ле жно сти др жа ва чла ни ца; по др шка обу ци 
за по сле них у пра во су ђу; са рад ња суд ских ор га на др жа ва чла ни ца 
у окви ру кри вич них го ње ња и из вр ше ња пре су да). У дру гим обла-
сти ма ре дов ни за ко но дав ни по сту пак се при ме њу је ра ди усва ја ња 
“ми ни мал них пра ви ла” (на при мер, ми ни мал на пра ви ла у ве зи са 
ме ђу соб ним при хва та њем до ка за, пра ви ма ли ца у кри вич ном по-
ступ ку, пра ви ма жр та ва кри ми на ла, итд…).101) Ова пра ви ла тре ба 
да ува жа ва ју раз ли ке у прав ним си сте ми ма др жа ва чла ни ца. 

До но ше ње ми ни мал них пра ви ла пу тем ди рек ти ва је пред-
ви ђе но и за област ма те ри јал ног кри вич ног пра ва ко је се од но си 
на од ре ђи ва ње кри вич них пре сту па и санк ци ја (тзв. “евро зло чи-
ни”).102) За ко но дав но де ло ва ње Уни је је ме ђу тим ов де огра ни че но 
на два слу ча ја.103) Пр во, реч је о “ об ли ци ма те шког кри ми на ла” 
ко ји има ју пре ко гра нич ну ди мен зи ју (те ро ри зам, тр го ви на љу ди-
ма, сек су ал но ис ко ри шћа ва ња же на и де це, тр го ви на дро гом, не за-
ко ни та тр го ви на оруж јем, пра ње нов ца, фал си фи ко ва ње сред ста ва 
пла ћа ња, ин фор ма тич ки кри ми нал и ор га ни зо ва ни кри ми нал). На-
ве де ни спи сак мо же да се упот пу ни у слу ча ју ево лу ци је и по ја ве 
но вих об ли ка кри ми на ла и то на осно ву јед но гла сне од лу ке Са ве-
та и ње не по твр де у Европ ском пар ла мен ту.104) По ред то га, Уни ја 
мо же да ус по ста ви ми ни мал на пра ви ла и ка да је при бли жа ва ње 
за ко но дав ста ва др жа ва чла ни ца нео п ход но да би се обез бе ди ло 
оства ри ва ње по ли ти ка Уни је у обла сти ма ко је су би ле пред мет ме-
ра хар мо ни за ци је. Ти ме се на при мер, Уни ји омо гу ћа ва да де лу је 
ка да до ла зи до фал си фи ко ва ња евра или дру гих про из во да, ка да је 
по треб на за шти та ње них фи нан сиј ских ин те ре са, ка да се вр ше де-
ла про тив жи вот не сре ди не и сл… 

SlobodanZecevic

COMPETENCEEVOLUTIONOFTHE
EUROPEANPARLIAMENT

Summary
Ha ving in mind the prin ci ple of de moc ra tic le gi ti macy of go vern-

ments, cre a tors of the Tre a ti es esta blis hing the Euro pean Com mu ni ti-
es, held that the Com mu nity in sti tu ti o nal system ne e ded par li a men tary 

101) Члан 82 уговора о функционисању Европске уније.

102)  J-L. Sa u ron, Com pren dre le tra i te de Lis bon ne, Gu a li no edi te ur, Pa ris, 2008, p. 129.

103) Члан 83 уговора о функционисању Европске уније.

104) Члан 83 став 1 уговора о функционисању Европске уније.
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body that wo uld su per vi se the exe cu ti ve. The re fo re, the Euro pean Par-
li a ment as a de moc ra tic body was ran ked first on the list of in sti tu ti ons 
in the Tre aty on the Euro pean Eco no mic Com mu nity. As it is men ti o ned 
abo ve, we co uld get the im pres sion that the Euro pean Par li a ment si mi-
larly to the na ti o nal par li a ments in the clas si cal sta tes has le gi sla ti ve 
po wer, bud ge tary aut ho rity and right to ap po int and di smiss the go vern-
ment. Ho we ver, Euro pean par li a ment, had un til the end 70’s of the last 
cen tury symbo lic advi sory ro le in the bud ge ting and le gi sla ti ve acts of 
the Com mu nity, then gra du ally with con stant po li ti cal strug gle be ca me 
co-le gi sla tor and in di spen sa ble par ti ci pant in the pro cess of adop ting 
the bud get and ap po int ment of the Com mis sion. The po li ti cal ob jec ti ve 
of the Euro pean Par li a ment has ac tu ally been to ac qu i re com pe ten ci es 
of the As sembly in the fe de ral sta te re gu la tion and thus fe de ra li ze the 
con sti tu ti o nal system of the Euro pean Union.
Keywords: evo lu tion, Euro pean Par li a ment, Euro pean Union.
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Resume
As it is men ti o ned abo ve, we cle arly in di ca te that the ro le and re-

spon si bi li ti es of the Euro pean Par li a ment in the in sti tu ti o nal system of 
the Com mu nity and Union ha ve evol ved sig ni fi cantly sin ce the ir esta-
blis hment to the pre sent. This evo lu tion is one evi den ce of the fe de ra-
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li za tion pro cess in the in sti tu ti o nal system of the Com mu nity and the 
Union. 

Ac cor ding to the Tre aty esta blis hing Euro pean Com mu nity, 
mem bers from na ti o nal par li a ments of Mem ber Sta tes are de le ga ted 
to the Euro pean Par li a ment but the Tre aty esta blis hing  the Euro pean  
Eco no mic  Com mu nity en vi sa ged it as tem po rary so lu tion. In 1979 the 
pro ce du re of di rect elec tion of mem bers of the Euro pean Par li a ment 
on the ge ne ral par li a men tary elec ti ons held in the Mem ber Sta tes was 
in tro du ced, and that had im por tant po li ti cal and in sti tu ti o nal con se qu-
en ces. The Euro pean Par li a ment has fo ught for the right to par ti ci pa-
te in the pro cess of de ter mi ning the can di da te for the Pre si dent of the 
Com mis sion, to aut ho ri ze the ap po int ment of the Com mis sion but al so 
ga i ned the po li ti cal co u ra ge to exer ci se its right to di smiss the Com mis-
sion.  In this way, Par li a ment wis hed to show in a symbo lic sen se that 
it is the body that has de moc ra tic le gi ti macy but al so the hig hest body 
of the Euro pean Union.

Ori gi nally, ac cor ding to the Tre aty on the Euro pean Eco no mic 
Com mu nity the Par li a ment had only advi sory ro le. Ho we ver, the in sti-
tu tion in qu e sti on is re fer ring to the ir na ti o nal le gi ti macy won the right 
to ex pand its aut ho rity. Du ring the 70’s of the last cen tury, the Euro pean 
Par li a ment has ac qu i red com pe ten ce in the bud get sphe re, in the 80’s it 
was ga i ned the right ap pro ve the ad mis sion of new Mem ber Sta tes to 
the Com mu nity, to con clu de an As so ci a tion Agre e ment, with adop tion 
of the Tre aty on the Euro pean Union (Ma a stricht-1993) Par li a ment, to-
get her with the Co un cil, be ca me the co-le gi sla ti ve body. In this way 
the pro cess of ma king eco no mic le gi sla tion has ta ken fe de ral cha rac-
te ri stics. Re gu lar pro ce du re for adop tion of le gi sla tion in the Union is 
now bro ught clo ser to mo re fe de ral mo del in the sen se that a kind of 
Euro pean go vern ment (Com mis sion) pro po ses le gi sla ti ve acts to the as-
sembly of the pe o ple (Euro pean Par li a ment) and to the as sembly of the 
sta tes (the Co un cil). Ho we ver, the adop tion of le gi sla ti ve act re qu i res 
the con sent of both cham bers which pre sents de vi a tion from the fe de ral 
mo del whe re as sembly of the pe o ple usu ally ha ve the fi nal say in the 
le gi sla ti ve pro cess.

* Овај рад је примљен 10. августа 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 16. новембра 2011. године.
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