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EVROPSKI EKONOMSKO-SOCIALNI ODBOR

Druga sprememba (1) Poslovnika EESO, odobrenega na plenarnem zasedanju z dne 31. marca 2004
Členi 3, 8, 10, 10 a, 13, 16, 19, 24, 50, 51, 52 in 72 Poslovnika se spremenijo, kot sledi:
1. Člen 3 poglavja II naslova I se spremeni, kot sledi:
„Člen 3
1.

Predsedstvo je sestavljeno iz 37-ih članov, ki predstavljajo vse države članice.

2.

Predsedstvo sestavljajo:

(a) predsednik, dva podpredsednika in 12 članov, ki jih skupščina izvoli neposredno;
(b) trije predsedniki skupin, ki so izvoljeni v skladu z določbami člena 27;
(c) šest predsednikov strokovnih skupin.
3.

Predsednik se izvoli izmenično izmed članov vseh treh skupin.

4.
Predsednik in podpredsednika po izteku prvega dvoletnega mandata ne morejo biti ponovno
izvoljeni za naslednji dvoletni mandat.
5.

Podpredsednika se izbereta izmed članov preostalih dveh skupin, katerima ne pripada predsednik.

6.
Izvolitev članov predsedstva mora potekati v skladu z načelom člena 3(1) in upoštevati uravnoteženo razmerje med skupinami, ki so sestavljene v skladu s členom 27.“.
2. Člen 8(9) poglavja II naslova I se spremeni, kot sledi:
„9.
Predsedstvo lahko izmed svojih članov določi ad hoc skupine za obravnavanje posameznih
vprašanj, ki so v pristojnosti predsedstva. Pri opravljanju nalog teh skupin lahko sodelujejo tudi
drugi člani, če se naloge ne nanašajo na imenovanje uradnikov.“
3. Člen 10 poglavja II naslova I se spremeni, kot sledi:
„Člen 10
1.
Sestavi se ‚proračunska skupina‘, ki predsedstvu pomaga pri izvajanju njegovih pooblastil v
finančnih in proračunskih zadevah.
2.
Proračunski skupini predseduje eden izmed dveh podpredsednikov, ki je podrejen predsedniku.
Sestavlja jo 9 članov, ki jih na predlog skupin imenuje predsedstvo.
3.
Predsedstvo lahko pri določenih vprašanjih svojo pravico do odločanja prenese na proračunsko
skupino.
4.
Predlogi, ki jih proračunska skupina sprejme soglasno, se brez razprave predložijo predsedstvu v
odobritev.
5.

Proračunska skupina sodeluje pri pripravi proračuna in preverja pravilnost njegovega izvajanja.

6.
Predsednik proračunske skupine sodeluje pri pogajanjih s proračunskimi organi in o tem poroča
predsedstvu.
(1) Prva sprememba, odobrena na plenarnem zasedanju z dne 27. februarja 2003 je bila obljavljena v UL L 258 z dne 10.
oktobra 2003.
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7.
Pri izvajanju svojih odgovornosti ima proračunska skupina nalogo, da svetuje predsedniku, predsedstvu in Odboru ter nadzoruje različne službe Odbora.“
4. Člen 10a poglavja II naslova I se spremeni, kot sledi:
„Člen 10 a
1.
Ustanovi se ‚skupina za obveščanje‘, ki je zadolžena za oblikovanje strategije obveščanja in za
njeno izvajanje.
2.
Skupini za obveščanje predseduje en podpredsednik, ki je podrejen predsedniku. Sestavlja jo 9
članov, ki jih na predlog skupin imenuje predsedstvo.“
5. Člen 13 poglavja III naslova I se spremeni, kot sledi:
„Člen 13
Podpredsednika zavzameta mesto predsednika proračunske skupine in predsednika skupine za obveščanje. Pri izvajanju te naloge sta podrejena predsedniku.“
6. Člen 16 poglavja IV naslova I se spremeni, kot sledi:
„Člen 16
1.
Vodstvo strokovne skupine se izvoli za dve leti in je sestavljeno iz dvanajstih članov, vključno s
predsednikom in tremi podpredsedniki; od slednjih vsak pripada eni skupini.
2.

Predsednike in druge člane vodstva strokovnih skupin izvoli Odbor.

3.

Predsednik in drugi člani vodstva so lahko ponovno izvoljeni.

4.
Vsaki dve leti se zamenja vodstvo treh strokovnih skupin. Izmenjava poteka po sistemu rotacije
med tremi skupinami vsaki dve leti. Ista skupina torej ne more predsedovati isti strokovni skupini dlje
kot štiri zaporedna leta.“
7. Člen 19 poglavja V naslova I se spremeni, kot sledi:
„Člen 19
1.
Odbor lahko na pobudo predsedstva v izjemnih primerih ustanovi pododbore, ki so sestavljeni iz
članov Odbora. Pododbori so zadolženi za pripravo osnutkov mnenj ali informativnih poročil o
vprašanjih izključno splošnega značaja, ki se predsedstvu in nato Odboru predložijo v obravnavo.
2.
V obdobju med dvema plenarnima zasedanjema lahko predsedstvo s pridržkom potrditve s strani
Odbora ustanovi pododbore. Pododbor se ustanovi za eno samo zadevo obravnave. Pododbor se
razpusti, ko Odbor izglasuje osnutek izdelanega mnenja ali informativnega poročila.
3.
Kadar je določena zadeva v pristojnosti več strokovnih skupin, sestavljajo pododbor člani teh
strokovnih skupin.
4.

Predpisi o strokovnih skupinah veljajo tudi za pododbore.“

8. Člen 24 poglavja VII naslova I se spremeni, kot sledi:
„Člen 24
1.
Odbor lahko oblikuje posvetovalne komisije. Sestavljene so iz članov Odbora in delegatov iz
področij organizirane civilne družbe, ki jih želi vključiti Odbor.
2.
Komisije se oblikujejo na podlagi sklepa plenarne skupščine, ki temelji na ustreznem sklepu
predsedstva. Sklep za ustanovitev komisij mora določati njihov predmet obravnave, strukturo, sestavo,
čas trajanja in pravila delovanja.
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3.
V skladu z določbami člena 24(1) in (2) se lahko ustanovi ‚posvetovalna komisija za spremembe v
industriji‘ (CCMI), ki je sestavljena iz članov Odbora in delegatov predstavniških poklicnih organizacij iz
sektorja za premog in jeklo ter iz sorodnih sektorjev. Predsednik komisije je član predsedstva Odbora.
Izvoli se izmed petindvajsetih članov predsedstva v skladu s členom 3(2a).“
9. Člen 50 oddelka B poglavja II naslova II se spremeni, kot sledi:
„Člen 50
1.
Predsednik odpre zasedanje, vodi razprave in skrbi za upoštevanje poslovnika. Pri tem mu
pomagata podpredsednika.
2.
V primeru odsotnosti predsednika ga nadomeščata podpredsednika. V primeru odsotnosti
podpredsednikov ga nadomešča najstarejši član predsedstva.
3.

Odbor presoja na podlagi dela strokovne skupine, pristojne za poročanje pred skupščino.

4.
Če je bilo v strokovni skupini besedilo izglasovano soglasno, lahko predsedstvo plenarni skupščini
predlaga glasovanje brez predhodne razprave. Ta postopek se ne izvede, če najmanj 25 članov zahteva
razpravo.
5.
V primeru, da besedilo pri glasovanju na plenarni skupščini ne dobi večine glasov, lahko predsednik Odbora s soglasjem skupščine pristojni strokovni skupini vrne mnenje v ponovno preučitev ali
imenuje glavnega poročevalca, ki na istem ali kasnejšem zasedanju predloži nov osnutek mnenja.“
10. Člen 51 oddelka B poglavja II naslova II se spremeni, kot sledi:
„Člen 51
1.

Amandmaji se v pisni obliki in podpisani pred začetkom zasedanja predajo sekretariatu.

2.
Da se omogoči brezhiben potek dela na plenarnem zasedanju, predsedstvo določi način predložitve amandmajev.
3.
Odbor dovoli, da se amandmaji predložijo pred začetkom zasedanja, če jih je podpisalo najmanj
petnajst članov.
4.

V amandmajih se navede, na kateri del besedil se nanašajo in njihova kratka obrazložitev.

5.
Praviloma skupščina za vsak amandma zasliši samo člana, ki predlaga amandma, člana, ki je proti
predlaganemu amandmaju, in poročevalca.
6.
Ob obravnavi amandmaja lahko poročevalec s soglasjem avtorja ustno predstavi kompromisne
predloge, ki jih izglasuje skupščina.
7.
V primeru nasprotnega mnenja, ki se v celoti razlikuje od mnenja strokovne skupine, je v
pristojnosti predsedstva, da skupaj s predsednikom strokovne skupine in poročevalcem presodi, ali se
amandma v taki obliki predloži Odboru v obravnavo, ali pa se mnenje vrne strokovni skupini v
ponovno obravnavo.
8.
Predsednik Odbora lahko v določenih primerih, po posvetovanju s predsednikom in poročevalcem
pristojne strokovne skupine, Odboru predlaga, da se pri oblikovanju amandmajev ohrani koherentnost
končnega mnenja.“
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11. Člen 52 oddelka B poglavja II naslova II se spremeni, kot sledi:
„Člen 52
1.
Predsednik lahko na lastno pobudo ali na zahtevo člana Odbora doseže, da se sprejme sklep
Odbora o omejitvi časa govora in števila govornikov, o prekinitvi zasedanja ali o zaključitvi razprav. Po
koncu razprav se dobi beseda samo za pojasnitev glasovanja, vendar le po koncu glasovanja in v
časovnih okvirih, ki jih določi predsednik.
2.
V primeru proceduralnih vprašanj lahko član v vsakem trenutku zaprosi za besedo in jo tudi
prednostno dobi.“
12. Člen 72 poglavja VII naslova II se spremeni, kot sledi:
„Člen 72
1.
Pooblastila, ki po Kadrovskih predpisih Evropskih skupnosti pripadajo organu, pristojnem za
imenovanja, se izvajajo, kot sledi:
— v primeru generalnega sekretariata s strani predsedstva,
— v primeru uradnikov kategorije AD 16, AD 15 in AD 14 za izvajanje členov 13, 29, 30, 31, 32,
40, 41, 49, 50, 51, 78 in členom 90(1) Kadrovskih predpisov s strani predsedstva na predlog
generalnega sekretarja; na podlagi drugih določb Kadrovskih prepisov, vključno s členom 90(2), na
predlog generalnega sekretarja s strani predsednika,
— v primeru uradnikov kategorije AD 13, AD 12 in AD 11 s strani predsednika na predlog generalnega sekretarja,
— v primeru uradnikov drugih kategorij AD in AST s strani generalnega sekretarja.
2.
Pooblastila, ki po pogojih za zaposlitev drugega osebja Evropskih skupnosti pripadajo pooblaščenemu organu za sklepanje pogodb o zaposlitvi, se izvajajo, kot sledi:
— v primeru začasnega osebja kategorije AD 16, AD 15 in AD 14 pri izvajanju členov 11, 17, 33 in
48 pogojev za zaposlitev drugega osebja s strani predsedstva na predlog generalnega sekretarja;
glede na druge določbe pogojev za zaposlitev s strani predsednika na predlog generalnega sekretarja,
— v primeru začasnega osebja kategorije AD 13, AD 12 in AD 11 s strani predsednika na predlog
generalnega sekretarja,
— v primeru začasnega osebja drugih kategorij, ki sodijo v skupino administratorjev in asistentov, s
strani generalnega sekretarja,
— v primeru posebnih svetovalcev, pomožnega, pogodbenega in lokalnega osebja s strani generalnega
sekretarja.
3.
Pooblastila Odbora v skladu s členom 110 Kadrovskih predpisov za izvajanje splošnih izvedbenih
določb Kadrovskih predpisov in določb, sprejetih po skupnem dogovoru, s strani predsednika.
4.
Predsedstvo, predsednik in generalni sekretar lahko prenesejo pooblastila, ki jim pripadajo na
podlagi tega člena.
5.
Določbe o prenosu v skladu s členom 72(4) določajo obseg prenesenih pooblastil in njihovo
vsebinsko in časovno omejitev; razen tega določajo, ali lahko imetniki prenesenih pooblastil to pravico
prenesejo na tretjo osebo.“
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Začetek veljavnosti
Te spremembe začnejo veljati 30. aprila 2004 z izjemo členov 10(1), 10(2), 10a, 13, 16(1) in 24(3), ki
bodo začeli veljati 24. oktobra 2004.

Prehodno določilo
Za preostalo obdobje dvoletnega mandata od 2002 do 2004 plenarna skupščina izmed članov novih držav
članic izvoli člane predsedstva, potem ko so ti začeli z izvajanjem svojega mandata.
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