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POGLAVJE I

SKUPINA ELS

Člen 1

Ustanovitev skupine

Skupina je bila ustanovljena 11. septembra 1952. Uradno je bila priznana 23. junija
1953 v skladu z resolucijo, ki jo je 16. junija 1953 sprejela Enotna skupščina
Evropske skupnosti za premog in jeklo. Ponovno je bila ustanovljena 19. marca 1958
v okviru Evropskega parlamenta.

Izjava o ustanovitvi, ki je vsebovala prvo ime skupine, podpise ustanovnih članov in
sestavo glavnega političnega odbora, je bila predana predsedniku Enotne skupščine
Evropske skupnosti za premog in jeklo ter objavljena 28. aprila 1954 v Uradnem listu
Evropske skupnosti za premog in jeklo (zv. 3, št. 7, str. 309)

Izjava o ponovni ustanovitvi, ki je vsebovala tudi podpise članov skupine, je bila
posredovana predsedniku Evropskega parlamenta.
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Člen 2

Ime skupine

Politična skupina se imenuje:

v bolgarščini: Европейска Народна Партия (Християндемократи)
(ЕНП)

v češčini: Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských
demokratů)
(ELS)

v danščini: Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige
Demokrater)
(EPP)

v nizozemščini: Fractie van de Europese Volkspartij
(Christendemocraten)
(EVP)

v angleščini: Group of the European People's Party (Christian
Democrats)
(EPP)

v estonščini: Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
(ERP)

v finščini: Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmä
(EPP)

v francoščini: Groupe du Parti populaire européen (démocrates-
chrétiens)
(PPE)

v galščini: An Pháirtí Daoine na hEorpa (na Daonlathaithe
Chríostúila)
(PDE)

v nemščini: Fraktion der Europäischen Volkspartei
(Christdemokraten)
(EVP)
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v grščini: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ
Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
(ΕΛΚ)

v madžarščini: Európai Néppárt (Kereszténydemokraták)
Képviselőcsoportja
(ENP)

v italijanščini: Gruppo del Partito Popolare Europeo
(Democraticocristiano)
(PPE)

v latvijščini: Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo Demokrātu) Grupa
(ETP)

v litovščini: Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) grupė
(ELP)

v malteščini: Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani)
(PPE)

v poljščini: Frakcja Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy
Demokraci)
(EPL)

v portugalščini: Grupo do Partido Popular Europeu (Democrata Cristão)
(PPE)

v romunščini: Grupul Partidului Popular European (Creştin -
Democrat)
(PPE)

v slovaščini: Poslanecký klub Európskej ľudovej strany
(kresťanských demokratov)
(ELS)

v hrvaščini: Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski
demokrati) EPP
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v slovenščini: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih
demokratov)
(ELS)

v španščini: Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-
Cristianos)
(PPE)

v švedščini: Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater)
(EPP)

Člen 3

Članstvo v skupini

(1) Skupino sestavljajo poslanci, ki so bili izvoljeni v Evropski parlament z volilnih
seznamov strank članic Evropske ljudske stranke.

(2) Drugi poslanci v Evropskem parlamentu lahko postanejo člani poslanske skupine
Evropske ljudske stranke, če prevzamejo politični program Evropske ljudske
stranke in sprejmejo ta poslovnik.

(3) Ti poslanci (člen 3(1) in (2)) so zavezani politiki, ki na podlagi ustave stremi k
federalnemu poenotenju in integraciji v Evropi, kar je sestavni del Evropske unije
kot unije državljanov in držav.

(4) Delujoč na osnovi modela Skupnosti v EU, svoje vrednote in cilje določajo glede
na trenutni volilni program EPP in v skladu z načeli svobode in demokracije, pa
tudi pravne države, spoštovanja človekovih pravic in subsidiarnosti.
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Člen 4

Pridruženi člani skupine

Drugi poslanci v Evropskem parlamentu lahko postanejo člani poslanske skupine
Evropske ljudske stranke, če prevzamejo politični program Evropske ljudske stranke
in sprejmejo ta poslovnik.

Člen 5

Sprejem članov

(1) Odločitve na podlagi člena 3(2) in člena 4 o sprejemu članov mora podpreti večina
članov skupine. Z delegacijo/delegacijami poslancev, ki so bili izvoljeni v isti
državi članici kot kandidat za članstvo, se posvetuje najmanj 14 dni pred to
odločitvijo.

(2) Vsak nov član podpiše dve kopiji izjave o ustanovitvi skupine. Sekretariat skupine
posreduje eno kopijo generalnemu sekretarju Evropskega parlamenta, druga pa se
shrani v arhivu skupine.
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Člen 6

Glasovanje na plenarnem zasedanju in v odborih

(1) Člani se obvežejo, da bodo pri glasovanju sledili smernicam skupine,  vendar
lahko glasujejo v skladu s svojo vestjo in političnim prepričanjem. Če se člani
odločijo, da ne bodo glasovali v skladu s smernicami skupine, naj bi o tem dan
prej obvestili predsednika skupine ali plenarno skupščino skupine.

(2) Če člani ne morejo sodelovati pri glasovanju na plenarnem zasedanju, o tem
obvestijo odgovornega podpredsednika.

(3) Odstavka 1 in 2 se smiselno uporabljata za glasovanje v odborih.

Člen 7

Prenehanje članstva

(1) Članstvo ali pridruženo članstvo v skupini preneha s koncem članovega mandata v
Evropskem parlamentu, z odstopom ali po ustrezni odločitvi dveh tretjin članov
skupine.

(2) Plenarna skupščina skupine lahko odloča o izključitvi člana skupine s tajnim
glasovanjem. Predlog za izključitev iz skupine se predloži vsem članom skupine v
pisni obliki najmanj tri dni pred glasovanjem. Skupina posluša mnenje članov, ki
so iste narodnosti kot zadevni član. Odločanje poteka z dvotretjinsko večino
oddanih glasov. Odločitev je veljavna, če je glasovala vsaj polovica članov.
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POGLAVJE II

ORGANI SKUPINE

Člen 8

Organi skupine: sestava in pooblastila

Organi poslanske skupine so:

- plenarna skupščina (člen 9);
- predsedstvo (člen 11);
- predsedstvo skupine in vodje nacionalnih delegacij (člen 14);
- glavni politični odbor (člen 15).

Člen 9

Plenarna skupščina skupine

(1) Plenarna skupščina se sestane na poziv predsedstva vsaj enkrat v času tednov za
skupine in enkrat v času plenarnih zasedanj.

(2) Na zahtevo tretjine članov ali ene nacionalne delegacije predsedstvo skliče
izredno zasedanje plenarne skupščine.

(3) Plenarna skupščina lahko razpravlja, sprejme dnevni red in glasuje ne glede na
število prisotnih članov.

(4) Na povabilo predsedstva se lahko sej udeležijo druge osebe in na njih govorijo.

(5) Zapisniki sej plenarne skupščine skupine vključujejo evidenco o udeležbi, imena
govornikov in sprejete odločitve. Ti zapisniki so na razpolago članom skupine in
se shranijo v arhivu skupine.
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Člen 10

Pooblastila plenarne skupščine skupine

Plenarna skupščina:

(a) odloča o sprejemu in prenehanju članstva v skupini;

(b) odloča o vseh političnih zadevah v Evropskem parlamentu in na splošno;

(c) izvoli predsedstvo;

(d) ustanavlja stalne delovne skupine;

(e) na predlog predsedstva imenuje člane na prosta mesta, določena za skupino v
odborih, pododborih, začasnih odborih in medparlamentarnih delegacijah;

(f) na predlog predsedstva določi letni proračun skupine, sprejme bilanco stanja
(izkaz stanja lastnih sredstev) in odloči o podelitvi razrešnice za izvajanje
letnega proračuna;

(g) imenuje tri revizorje;

(h) odloča o poslovniku skupine in o finančnem pravilniku (revizije in dopolnila).

Člen 11

Sestava predsedstva

(1) Predsedstvo sestavljajo predsednik skupine in deset podpredsednikov.

(2) Člani predsedstva si med sabo sporazumno razdelijo naloge, vključno z nalogami
zakladnika in predsedstvom stalnih delovnih skupin. Skupino se obvesti o tem
sklepu.
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Člen 12

Pristojnosti predsedstva

Predsedstvo je odgovorno za:

(a) sklicevanje in predsedovanje sejam skupine, sejam stalnih delovnih skupin in
vodenje skupine na plenarnih zasedanjih;

(b) predstavljanje in zastopanje skupine;

(c) na predlog generalnega sekretarja odločanje o sestavi sekretariata in njegovem
načinu dela;

(d) obveščanje skupine o strateških in političnih odločitvah, ki jih sprejme na
svojih sejah;

(e) odločanje v nujnih primerih namesto pristojnega telesa; vse take odločitve se
posredujejo pristojnemu telesu;

(f) pripravljanje odločitev glavnega političnega odbora in skupine na finančnem
področju;

(g) pripravljanje razprav glavnega političnega odbora o finančnem pravilniku
(revizije in dopolnila) skupine.

(h) komuniciranje navzven v imenu skupine, vključno s sporočili za javnost.

Člen 13

Izvolitev predsedstva skupine

(1) Plenarna skupščina skupine izvoli predsednika in deset podpredsednikov.

(2) Volitve so pred začetkom novega zakonodajnega obdobja.

(3) Mandat predsedstva skupine traja enako dolgo kot dejanski mandat predsednika
Parlamenta. Če se mandat konča pred koncem zakonodajnega obdobja, se nove
volitve izvedejo vsaj mesec dni pred koncem mandata predsednika Parlamenta.
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Člen 14

Predsedstvo skupine in vodje nacionalnih delegacij

Predsedstvo skupine in vodje nacionalnih delegacij se sestanejo najmanj enkrat
mesečno, da obravnavajo ključna in strateška vprašanja, pripravijo pomembne
politične odločitve in razpravljajo o vprašanjih posebnega internega pomena za
skupino.

Člen 15

Sestava glavnega političnega odbora skupine

(1) Glavni politični odbor skupine sestavljajo:

(a) člani predsedstva;

(b) predsedniki nacionalnih delegacij in dodaten član za vsakih deset članov;

(c) člani predsedstva Parlamenta, ki so člani skupine;

(d) predsedniki stalnih odborov, ki so člani skupine;

(e) koordinatorji v vseh stalnih odborih;

(f) predsednik in generalni sekretar Evropske ljudske stranke, če sta poslanca
Evropskega parlamenta.

(2) Če predsednik in generalni sekretar Evropske ljudske stranke nista poslanca
Evropskega parlamenta, sta redno vabljena na seje glavnega političnega odbora.
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Člen 16

Pristojnosti glavnega političnega odbora skupine

(1) Glavni politični odbor skupine:

(a) pripravi strateške in politične odločitve skupine;

(b) vodi priprave za plenarna zasedanja in predstavi najpomembnejša vprašanja za
skupino iz različnih nacionalnih vidikov;

(c) na pobudo predsedstva skupini predlaga poslovnik in finančni pravilnik
(revizije in dopolnila) skupine.

(2) Predsedstvo skliče seje glavnega političnega odbora. Seja se skliče tudi, če to
zahtevajo člani iste nacionalnosti ali ena tretjina članov skupine.



14

POGLAVJE III

ORGANIZACIJA DELA V

SKUPINI

Člen 17

Določitev dnevnega reda, sklepčnost

Plenarna skupščina razpravlja in določi dnevni red ne glede na število prisotnih
članov.

Člen 18

Odločitve

Odločitve vseh organov se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov, razen kjer
poslovnik ne predvideva drugače.

Člen 19

Volitve

(1) Volitve se razpišejo vsaj tri dni vnaprej. Določi se rok za kandidature, ki traja
najmanj dva dni, poteči pa mora najmanj 24 ur pred začetkom volitev. Glasovanje
lahko poteka le, če je vsaj tretjina kandidatov drugega spola kot večina
kandidatov.

(2)Voli se s tajnim glasovanjem.

(3) Če za različna mesta kandidira več kandidatov, je glasovanje veljavno le, če je
vsaj tretjina izvoljenih kandidatov drugega spola kot večina izvoljenih kandidatov.

Po dveh neuspelih glasovanjih se lahko skupina v skladu z zahtevami glede večine
glasov iz člena 31 odloči, da bo pri tretjem glasovanju od tega pogoja odstopala.

(4) Če za mesto kandidira več kot en kandidat, je izvoljen kandidat, ki prejme
absolutno večino oddanih glasov. Če je več kandidatov kot dva in nihče od njih ne
prejme zahtevane večine glasov v prvem in drugem krogu glasovanja, se v
zadnjem krogu izbira med kandidatoma, ki sta v drugem krogu prejela največ
glasov.
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(5) Če za različna mesta kandidira enako število kandidatov, se lahko glasuje o vseh
hkrati.
Če za različna mesta kandidira več kandidatov, so izvoljeni kandidati, ki prejmejo
največ oddanih glasov.

(6) Predsednik zagotovi, da je po volitvah vsaj tretjina vseh članov skupine drugega
spola kot večina članov.

Člen 20

Kandidature

Plenarna skupščina skupine odloča o kandidaturah skupine za mesta v predsedstvu
Parlamenta. Pri tem se uporablja člen 19.

Člen 21

Delovne skupine odborov

(1) Člani skupine, ki so v istem parlamentarnem odboru, oblikujejo delovno skupino,
ki jo koordinira koordinator, izvoljen izmed teh članov. Delovna skupina lahko
izvoli tudi namestnika koordinatorja.

(2) Koordinator je uradni govorec skupine znotraj pristojnosti delovne skupine v
odboru in je pristojen za delo članov skupine v tem odboru.

Člen 22

Stalne delovne skupine

(1) Delovne skupine odborov se lahko združijo v stalne delovne skupine. Člani
določene delovne skupine v odboru so hkrati člani stalne delovne skupine. Vsak
član skupine lahko sodeluje na sejah delovnih skupin v posvetovalni vlogi.

(2) Stalnim delovnim skupinam predseduje član predsedstva (podpredsednik
skupine). To so uradni govorci skupine znotraj pristojnosti stalne delovne skupine
v odboru in so pristojni za delo članov skupine v odborih, ki jim predsedujejo.

(3) Delovne skupine plenarni skupščini skupine predlagajo seznam članov, ki bodo v
imenu skupine govorili na plenarnem zasedanju.
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(4) Dnevni red delovnih skupin je na voljo vsem članom skupine. Na vsaki seji se
sestavi zapisnik, ki se ga posreduje članom predsedstva.

Člen 23

Notranja pravila delovnih skupin

Notranja pravila določajo naloge stalnih delovnih skupin in delovnih skupin.

Člen 24

Parlamentarne pobude

Poslanci predsedstvo in pristojnega koordinatorja vnaprej obvestijo o zakonodajnih
pobudah v skladu s členom 5 statuta poslancev.
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POGLAVJE IV

SEKRETARIAT SKUPINE

Člen 25

Sekretariat skupine

Osebje sekretariata skupine opravlja nadnacionalno fukcijo in zanj zato velja uredba o
kadrovskih predpisih za uradnike Evropske skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih
uslužbencev Evropskih skupnosti.

Člen 26

Naloge sekretariata skupine

Sekretariat nudi pomoč skupini.

Sekretariat vestno in po svojih najboljših močeh opravljala vse naloge, ki se mu jih
dodeli, deluje samo v korist skupine in pri opravljanju teh nalog ne išče niti ne
sprejema navodil nobenega organa ali osebe izven skupine.

Člen 27

Generalni sekretar skupine

(1) Generalnega sekretarja imenuje glavni politični odbor na predlog predsedstva.

(2) Generalni sekretar vodi in usklajuje sekretariat. Pripravi tudi razprave glavnega
političnega odbora in predsedstva, ki se tičejo samega sekretariata.
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POGLAVJE V

PRORAČUN

Člen 28

Proračun in bilanca stanja skupine

Zakladnik s pomočjo generalnega sekretarja pred začetkom novega proračunskega
leta predloži osnutek proračuna predsedstvu in glavnemu političnemu odboru, ki ga
potrdita in posredujeta skupščini v odobritev.

Člen 29

Zastopanje

Predsednik ali njegov zastopnik sta pooblaščena za odobravanje izdatkov v imenu
skupine v okviru proračuna, ki ga sprejme plenarna skupščina.

Člen 30

Revizija

Skupina na prvi seji po začetku proračunskega leta imenuje tri revizorje, ki niso člani
glavnega političnega odbora. Ti revidirajo zaključne račune prejšnjega proračunskega
leta, predložijo pisno poročilo plenarni skupščini in predlagajo podelitev razrešnice
glede izvajanja letnega proračuna.

Člen 31

Finančni pravilnik skupine

Finančni posli se opravljajo v skladu s finančnim pravilnikom skupine.
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POGLAVJE VI

KONČNE DOLOČBE

Člen 32

Spremembe poslovnika

Dopolnila poslovnika se sprejemajo z dvotretjinsko večino oddanih glasov. Odločitev
je veljavna, če je glasovala vsaj polovica članov skupine.

Člen 33

Začetek veljavnosti

Ta različica poslovnika nadomesti izdajo z dne 17. junij 2009 in stopi v veljavo 09.
oktober 2013.
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PRILOGA

Oblikuje se odbor osebja, ki ga sestavljajo člani, ki jih izvoli osebje sekretariata.
Odbor svetuje predsedstvu skupine pri vseh vprašanjih v zvezi z osebjem. Njegove
naloge in pristojnosti podrobneje določa protokol, o katerem se skupaj dogovorijo
osebje in predsedstvo skupine.


