
POSLOVNIK

KLUBA ZASTUPNIKA EUROPSKE PUČKE STRANKE
(KRŠĆANSKI DEMOKRATI)

U EUROPSKOM PARLAMENTU

ožujak 2021.

HR



SADRŽAJ

Stranica

POGLAVLJE I. 3

KLUB ZASTUPNIKA EPP-a

POGLAVLJE II. 10

TIJELA KLUBA ZASTUPNIKA

POGLAVLJE III. 15

ORGANIZACIJA RADA U
KLUBU ZASTUPNIKA

POGLAVLJE IV. 18

TAJNIŠTVO KLUBA ZASTUPNIKA

POGLAVLJE V. 19

PRORAČUN

POGLAVLJE VI. 20

ZAVRŠNE ODREDBE

PRILOG 21

HR 2



POGLAVLJE I.

KLUB ZASTUPNIKA EPP-a

Članak 1.

Osnivanje

Klub zastupnika osnovan je 11. rujna 1952. Službeno je priznat 23. lipnja 1953. na
temelju Rezolucije koju je 16. lipnja 1953. donijela Zajednička skupština Europske
zajednice za ugljen i čelik. Ponovno je osnovan 19. ožujka 1958. u okviru Europskog
parlamenta.

Izjava o osnivanju, koja sadržava prvi naziv Kluba, potpise članova osnivača i sastav
njegova Središnjeg odbora, predana je predsjedniku Zajedničke skupštine Europske
zajednice  za  ugljen  i  čelik  te  je  objavljena  28. travnja 1954.  u  Službenom  listu
Europske zajednice za ugljen i čelik (sv. 3., br. 7., str. 309.).

Izjava o ponovnom osnivanju, koja sadržava i potpise članova Kluba, proslijeđena je
predsjedniku Europskog parlamenta.
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Članak 2.

Naziv kluba zastupnika

Naziv kluba zastupnika je:

na bugarskom: Група на Европейската Народна Партия 
(Християндемократи)
ЕНП

na španjolskom: Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-
cristianos)
PPE

na češkom: Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských
demokratů)
ELS

na danskom: Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige 
demokrater)
EPP

na njemačkom: Fraktion der Europäischen Volkspartei
(Christdemokraten)
EVP

na estonskom: Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide)
fraktsioon
ERP

na grčkom: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ
Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
ΕΛΚ

na engleskom: Group of the European People's Party (Christian 
Democrats)
EPP

na francuskom: Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-
Chrétiens)
PPE

na irskom: Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe 
Críostaí)
PPE

na hrvatskom: Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski
demokrati) 
EPP
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na talijanskom: Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratico 
Cristiano)
PPE

na latvijskom: Eiropas Tautas partijas (Kristīgie Demokrāti) grupa
ETP

na litavskom: Europos  liaudies  partijos  (krikščionių  demokratų)
frakcija
ELP

na mađarskom: Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) 
Képviselőcsoport
ENP

na malteškom: Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani)
PPE

na nizozemskom: Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-
Democraten) 
EVP

na poljskom: Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy 
Demokraci) 
EPL

na portugalskom: Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas- 
Cristãos)
PPE

na rumunjskom: Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)
PPE

na slovačkom: Poslanecký klub Európskej ľudovej strany 
(kresťanský demokrati)
EĽS

na slovenskom: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih
demokratov)
ELS

na finskom: Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)
EPP

na švedskom: Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
EPP
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Članak 3.

Članstvo u Klubu zastupnika

(1) Klub  zastupnika  sastoji  se  od  zastupnika  izabranih  u  Europski  parlament  na  
listama stranaka članica Europske pučke stranke.

(2) Ostali zastupnici u Europskom parlamentu mogu postati članovi Kluba zastupnika
Europske  pučke  stranke  ako  se  obvežu  na  politički  program  Europske  pučke
stranke i prihvate ovaj Poslovnik. 

(3) Članovi Kluba zastupnika predani su politici koja je, na temelju Ustava, usmjerena
na  proces  federalnog  ujedinjenja  i  integracije  u  Europi,  koji  je  sastavni  dio
Europske unije kao unije građana i država.

(4) Postupajući  na  temelju  modela  Unije  unutar  Europske  unije,  Klub zastupnika
određuje  svoje  vrijednosti  i  ciljeve  u  skladu  s  važećim izbornim programom
Europske pučke stranke, u skladu s temeljnim vrijednostima Europske unije, kao
što  su  sloboda  i  demokracija,  vladavina  prava,  poštovanje  ljudskih  prava  i
supsidijarnost,  kao  i  s  pravima i  načelima utvrđenima u članku 2.  Ugovora  o
Europskoj uniji i Povelji Europske unije o temeljnim pravima.

(5)  Klub  zastupnika  parlamentarna  je  tvorevina  čvrsto  utemeljena  u  Poslovniku
Europskog  parlamenta.  Članovi  Kluba  zastupnika  moraju  se  pridržavati
Poslovnika  Parlamenta,  ponašati  se  u  duhu  uzajamnog  poštovanja  među
zastupnicima i javno služiti volji Kluba zastupnika. 

Članak 4.

Pridruženi članovi Kluba zastupnika

Zastupnici  u  Europskom  parlamentu  mogu  postati  pridruženi  članovi  Kluba
zastupnika  ako  se  obvežu  na  osnovne  politike  Kluba  zastupnika  Europske  pučke
stranke i prihvate ovaj Poslovnik.

Članak 5. 

Prijam članova

(1) U skladu s člankom 3. stavkom 1. članovi Kluba zastupnika su zastupnici izabrani
u Europski parlament na listama stranaka članica Europske pučke stranke.

(2) Kada Europska pučka stranka u članstvo primi novu stranku, zastupnici izabrani u
Europski parlament na njezinim listama također postaju članovi Kluba zastupnika.

(3)  Odluke o prijmu članova u skladu s člankom 3. stavkom 2. i člankom 4. moraju
biti  uredno  obrazložene  i  podržane  većinom  danih  glasova  koji  predstavljaju
većinu ukupnog broja članova Kluba zastupnika. Članovi iz iste države članice
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kao i osoba koja traži prijam u članstvo obavješćuju se najmanje 14 dana prije
donošenja te odluke. Članovi mogu zatražiti raspravu o implikacijama prijava za
članstvo najkasnije sedam dana prije glasovanja.

(4) Svaki  novi  član  potpisuje  dva  primjerka  izjave  o  osnivanju  Kluba zastupnika.
Tajništvo Kluba zastupnika predaje jedan primjerak glavnom tajniku Europskog
parlamenta; drugi primjerak čuva se u evidenciji Kluba zastupnika.

Članak 6.

Glasovanje na plenarnoj sjednici i u odborima

(1) Članovi se obvezuju da će tijekom glasovanja u pravilu podržati stajalište Kluba
zastupnika;  unatoč  tome,  imaju  pravo  glasovati  u  skladu  sa  svojom  savjesti  i
političkim  uvjerenjima.  Zastupnici  bi  trebali  obavijestiti  predsjednika  Kluba
zastupnika ili Plenarnu skupštinu Kluba dan prije glasovanja ako o nekom važnom
pitanju ne namjeravaju glasovati u skladu sa stajalištem Kluba zastupnika.

(2) Članovi bi trebali elektroničkim putem obavijestiti nadležnog potpredsjednika ako
ne mogu sudjelovati u glasovanju na plenarnoj sjednici.

(3) Odredbe  stavaka  1.  i  2.  primjenjuju  se  mutatis  mutandis i  na  glasovanje  u
odborima.

Članak 7.

Prestanak članstva

(1) Članstvo ili pridruženo članstvo u Klubu zastupnika prestaje završetkom mandata
zastupnika u Europskom parlamentu ili ostavkom.

(2) Plenarna skupština Kluba zastupnika može tajnim glasovanjem donijeti  uredno
obrazloženu odluku o isključenju člana ili članova Kluba zastupnika. Prijedlog za
isključenje iz Kluba zastupnika može podnijeti Predsjedništvo ili skupina članova
koji  predstavljaju  najmanje  15 % ukupnog broja  članova  Kluba  zastupnika  iz
najmanje četiri izaslanstva. 

(3)  Prijedlog  za  isključenje  iz  Kluba  zastupnika  mora  biti  uredno  obrazložen  i
dostavljen svim članovima Kluba zastupnika u pisanom obliku najmanje tri dana
prije glasovanja. Klub zastupnika će prije glasovanja saslušati dotičnog člana ili
članove kao i  članove iz iste države članice.  Odluka se donosi  dvotrećinskom
većinom danih glasova koji predstavljaju barem većinu ukupnog broja članova
Kluba zastupnika. Pri utvrđivanju je li postignuta dvotrećinska većina, ne uzimaju
se u obzir suzdržani glasovi. 

(4) Kada Europska pučka stranka iz članstva isključi stranku članicu, Predsjedništvo
predstavlja  prijedlog  o  članstvu  članova  izaslanstva  te  stranke  u  Klubu
zastupnika.  U  tom slučaju,  odluka  o  njihovu  isključenju  iz  Kluba  zastupnika
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donosi se većinom danih glasova koji predstavljaju većinu ukupnog broja članova
Kluba zastupnika.

(5) Isključeni član ima pravo zatražiti ponovni prijam ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni
u članku 3. Odredba članka 5. stavka 3. primjenjuje se na ponovni prijam.

Članak 8.

Suspenzija prava člana Kluba zastupnika

(1)  Prava člana mogu se privremeno suspendirati.

(2)  Plenarna skupština Kluba zastupnika može tajnim glasovanjem donijeti uredno
obrazloženu odluku o suspenziji prava člana ili članova Kluba zastupnika.

(3)  Prijedlog za suspenziju prava može podnijeti Predsjedništvo ili skupina članova
koji  predstavljaju najmanje  15 % članova Kluba zastupnika iz  najmanje četiri
izaslanstva.

(4)   Prijedlog za  suspenziju  prava  mora  biti  uredno obrazložen i  dostavljen  svim
članovima Kluba zastupnika u pisanom obliku najmanje tri dana prije glasovanja.
Klub zastupnika će prije  glasovanja saslušati  dotičnog člana ili  članove kao i
članove iz iste države članice. 

(5)  Odluka se donosi dvotrećinskom većinom danih glasova koji predstavljaju barem
većinu ukupnog broja članova Kluba zastupnika. Pri utvrđivanju je li postignuta
dvotrećinska većina, ne uzimaju se u obzir suzdržani glasovi. 

(6)   U odluci  o  suspenziji  navode  se  razlozi  i  razdoblje  suspenzije.  Odluka  se  u
svakom  trenutku  može  izmijeniti  ili  opozvati.  Odluka  o  izmjeni,  opozivu  ili
produljenju suspenzije donosi se većinom danih glasova koji predstavljaju većinu
ukupnog broja članova Kluba zastupnika. U svakom slučaju, odluka o suspenziji
prestaje proizvoditi učinke na kraju parlamentarnog saziva.

(7)  Poštujući  njihova  temeljna  prava  koja  imaju  kao  zastupnici  u  Europskom
parlamentu,  članovi  čija  su  prava  suspendirana  odmah  se  isključuju  iz
ostvarivanja sljedećih prava koja im pripadaju kao članovima Kluba zastupnika:

i.  aktivno sudjelovati na sastancima i aktivnostima Kluba zastupnika ili u bilo
kakvom glasovanju ili donošenju bilo kakve odluke Plenarne skupštine Kluba;

ii.  govoriti  u  ime  Kluba  zastupnika  na  plenarnoj  sjednici,  odboru  ili  drugim
parlamentarnim aktivnostima; pod uvjetom da Predsjedništvo osigura da njihovo
pravo  na  riječ  koje  imaju  kao  zastupnici  u  Europskom  parlamentu  nije
ograničeno; 

iii.  obnašati  bilo  koju  izabranu  funkciju  unutar  Kluba  zastupnika  ili  biti
kandidiran  od  strane  Kluba  zastupnika  za  bilo  koju  funkciju  u  Europskom
parlamentu;
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iv. biti imenovan izvjestiteljem ili izvjestiteljem u sjeni u ime Kluba zastupnika 

(8) Kada Europska pučka stranka suspendira članstvo stranke članice, Predsjedništvo
predstavlja prijedlog o položaju članova izaslanstva te stranke u Klubu zastupnika.
U tom slučaju, odluka o suspenziji njihovih prava kao članova Kluba zastupnika
donosi se većinom danih glasova koji predstavljaju većinu ukupnog broja članova
Kluba zastupnika. Odluka ima učinak suspenzije prava dotičnih članova u skladu s
odredbama  ovog  članka.  Odluka  o  izmjeni,  opozivu  ili  produljenju  suspenzije
također se donosi većinom danih glasova koji predstavljaju većinu ukupnog broja
članova  Kluba  zastupnika.  U  svakom  slučaju,  odluka  o  suspenziji  prestaje
proizvoditi učinke na kraju parlamentarnog saziva.
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POGLAVLJE II.

TIJELA KLUBA ZASTUPNIKA

Članak 9.

Tijela Kluba zastupnika Članstvo i ovlasti

Tijela Kluba zastupnika Europske pučke stranke su: 

- Plenarna skupština (članak 10.),
- Predsjedništvo (članak 12.),
- Predsjedništvo Kluba i voditelji nacionalnih izaslanstava (članak 15.),
- Središnji odbor (članak 16.).

Članak 10.

Plenarna skupština Kluba zastupnika

(1) Plenarna skupština sastaje se na poziv Predsjedništva najmanje jednom u tjednu za
sastanke klubova zastupnika i jednom za vrijeme plenarne sjednice.

(2) Na  zahtjev  trećine  članova  Kluba  ili  jednog  nacionalnog  izaslanstva,
Predsjedništvo saziva Plenarnu skupštinu na izvanrednu sjednicu.

(3) Plenarna skupština može odlučivati,  usvojiti  dnevni  red i  glasovati  neovisno o
broju prisutnih zastupnika.

(4)  Na poziv Predsjedništva, druge osobe mogu prisustvovati sjednicama i govoriti. 

(5) Zapisnici sa sjednica Plenarne skupštine Kluba sadržavaju popis prisutnih, imena
govornika i odluke koje su donesene. Stavljaju se na raspolaganje članovima Kluba
zastupnika i čuvaju u evidenciji Kluba zastupnika.
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Članak 11.

Ovlasti Plenarne skupštine Kluba zastupnika

Plenarna skupština:

(a) odlučuje o prijmu, suspenziji prava i prestanku članstva u Klubu zastupnika,

(b) donosi odluke o svim političkim pitanjima o kojima se raspravlja unutar ili
izvan Europskog parlamenta,

(c) bira Predsjedništvo,

(d) osniva stalne radne skupine Kluba zastupnika,

(e) imenuje,  na  prijedlog  Predsjedništva,  članove  na  slobodna  mjesta
predodređena  za  Klub  zastupnika  u  odborima,  pododborima,  privremenim
odborima  te  u  međuparlamentarnim  i  drugim  izaslanstvima  Europskog
parlamenta,

(f) utvrđuje, na prijedlog Predsjedništva, godišnji proračun Kluba, usvaja bilancu
plaćanja (stanje računa) i odlučuje o davanju razrješnice za izvršenje godišnjeg
proračuna,

(g) imenuje tri revizora,

(h) donosi odluke o Poslovniku Kluba zastupnika i Financijskoj uredbi (revizije i
izmjene).

Članak 12.

Sastav Predsjedništva

(1) Predsjedništvo čine predsjednik Kluba zastupnika i deset potpredsjednika.

(2) Članovi  predsjedništva  međusobno  se  dogovaraju  o  raspodjeli  dužnosti,
uključujući dužnost rizničara i predsjedatelja stalnih radnih skupina. Klub zastupnika
obavještava se o toj odluci.
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Članak 13.

Ovlasti Predsjedništva

Predsjedništvo ima sljedeće ovlasti:

(a) saziva  i  predsjeda  sastancima  Kluba  zastupnika,  sastancima  stalnih  radnih
skupina te predvodi Klub zastupnika na plenarnim sjednicama,

(b) predstavlja Klub zastupnika,

(c) na prijedlog glavnog tajnika, donosi odluke o sastavu Tajništva i načinu rada
Tajništva,

(d) obavještava  Klub  zastupnika  o  strateškim  i  političkim  odlukama  koje  je
donijelo na sastancima,

(e) donosi odluke u hitnim slučajevima umjesto nadležnog tijela, a svaka takva
odluka podnosi se nadležnom tijelu,

(f) priprema odluke Središnjeg odbora i Kluba zastupnika u području financija,

(g) priprema raspravu Središnjeg odbora o Financijskoj uredbi Kluba zastupnika
(revizije i izmjene),

(h) obavlja vanjsku komunikaciju u ime Kluba zastupnika, uključujući priopćenja
za tisak,

(i)  podnosi prijedloge za suspenziju prava i isključenje člana ili članova Kluba
zastupnika.

Članak 14.

Izbor Predsjedništva Kluba

(1) Plenarna skupština Kluba zastupnika bira predsjednika i deset potpredsjednika.

(2) Izbori se održavaju prije početka novog parlamentarnog saziva. 

(3) Trajanje  mandata  Predsjedništva  Kluba  podudara  se  sa  stvarnim  trajanjem
mandata  predsjednika  Parlamenta.  Ako  taj  mandat  završi  prije  završetka
parlamentarnog saziva, održavaju se novi izbori najmanje jedan mjesec prije završetka
mandata predsjednika Parlamenta.
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Članak 15.

Predsjedništvo Kluba i voditelji nacionalnih izaslanstava

Predsjedništvo Kluba zastupnika i voditelji nacionalnih izaslanstava sastaju se barem
jednom  mjesečno  i  raspravljaju  o  ključnim  i  strateškim  pitanjima,  pripremaju
najvažnije  političke  odluke  te  raspravljaju  o  pitanjima  od  posebnog  unutarnjeg
značaja za Klub zastupnika.

Članak 16. 

Sastav Središnjeg odbora Kluba zastupnika

(1) Središnji odbor Kluba zastupnika čine:

(a) članovi Predsjedništva,

(b) voditelji nacionalnih izaslanstava i dodatni član za svakih deset zastupnika u
izaslanstvu,

(c) članovi Predsjedništva Parlamenta iz Kluba zastupnika,

(d) predsjednici stalnih parlamentarnih odbora iz Kluba zastupnika,

(e) koordinator u svakom od stalnih parlamentarnih odbora, 

(f) predsjednik  i  glavni  tajnik  Europske  pučke  stranke  ako  su  zastupnici  u
Europskom parlamentu.

(2) Ako  predsjednik  i  glavni  tajnik  Europske  pučke  stranke  nisu  zastupnici  u
Europskom parlamentu,  oni  se  trajno  osobno  pozivaju  na  sastanke  Središnjeg
odbora.
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Članak 17. 

Ovlasti Središnjeg odbora Kluba zastupnika

(1) Središnji odbor Kluba zastupnika:

(a) priprema strateške i političke odluke Kluba zastupnika,

(b) obavlja pripreme za plenarne sjednice ističući najrelevantnija pitanja za Klub
zastupnika iz različitih nacionalnih perspektiva;

(c) predlaže  Klubu  zastupnika,  na  inicijativu  predsjedništva,  poslovnik  Kluba
zastupnika i Financijsku uredbu.

(2) Središnji  odbor sastaje  se  na poziv Predsjedništva.  Središnji  odbor,  nacionalno
izaslanstvo  ili  trećina  članova  Kluba  zastupnika  također  mogu  zatražiti  sazivanje
sastanka.
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POGLAVLJE III.

ORGANIZACIJA RADA U

KLUBU ZASTUPNIKA

Članak 18.

Utvrđivanje dnevnog reda, kvorum

Plenarna skupština može raspraviti i utvrditi dnevni red neovisno o broju prisutnih
zastupnika.

Članak 19. 

Odluke

Osim  ako  je  drukčije  predviđeno  Poslovnikom,  za  odluke  svih  tijela  potrebna  je
obična većina danih glasova.

Članak 20.

Glasovanje na daljinu

Sva tijela Kluba zastupnika moraju imati mogućnost donošenja odluka glasovanjem
na daljinu.

Članak 21.

Izbori

(1) Obavijest o izborima objavljuje se najmanje tri dana unaprijed. Utvrđuje se rok za
podnošenje kandidatura od najmanje dva dana; taj rok istječe najmanje 24 sata prije
početka glasovanja. Glasovanje se može održati samo ako je barem trećina kandidata
suprotnog spola od većine kandidata. 

(2) Na svim se izborima glasuje tajno. 

(3) Ako se više kandidata kandidiralo za više mjesta, glasovanje je valjano samo ako
je barem trećina izabranih članova suprotnog spola od većine izabranih kandidata. 

Nakon dva neuspješna kruga glasovanja Klub zastupnika može odlučiti, u skladu s
uvjetima o većini iz članka 34., o odstupanju od ovog uvjeta za treći krug glasovanja.  
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(4) Ako se više kandidata kandidiralo za jedno mjesto, bira se kandidat koji osvoji
apsolutnu većinu danih glasova. Ako sudjeluje više od dvoje kandidata, a nijedan ne
osvoji  potrebnu većinu u prvom i drugom krugu,  održava se završni  krug između
dvoje kandidata koji osvoje najveći broj glasova u drugom krugu.

(5) Ako se jednak broj kandidata kandidirao za jednak broj mjesta, može se održati
skupno glasovanje. 
Ako se kandidirao veći broj kandidata od broja mjesta, biraju se kandidati koji osvoje
najviše danih glasova.

(6)  Predsjednik  bi  trebao  osigurati  da  je  nakon  izbora  za  položaje  unutar  Kluba
zastupnika barem trećina  od ukupnog broja  izabranih članova suprotnog spola  od
većine članova.

Članak 22.

Kandidature

Plenarna skupština Kluba zastupnika odlučuje o kandidaturama Kluba za položaje u
Predsjedništvu Parlamenta.  Članak 21. primjenjuje se na odgovarajući način. 

Članak 23.

Radne skupine u parlamentarnim odborima

(1) Članovi Kluba zastupnika koji pripadaju istom parlamentarnom odboru čine radnu
skupinu koju koordinira koordinator izabran među tim zastupnicima. Radna skupina
može izabrati zamjenika koordinatora.

(2) Koordinator je službeni glasnogovornik Kluba zastupnika u pogledu nadležnosti
radne skupine u odboru i odgovoran je za koordinaciju rada članova Kluba zastupnika
u odgovarajućem odboru.

Članak 24.

Stalne radne skupine

(1) Radne skupine u odborima mogu se udruživati u stalne radne skupine. Svaki član
relevantnih radnih skupina u odborima član je stalne radne skupine. Svaki član Kluba
zastupnika može sudjelovati  na svakom sastanku radne skupine i ima savjetodavni
glas.

(2) Stalnim radnim skupinama predsjeda član Predsjedništva (potpredsjednik Kluba
zastupnika); oni su službeni glasnogovornici Kluba zastupnika u pogledu nadležnosti
stalne radne skupine i odgovorni su za koordinaciju rada članova Kluba zastupnika u
odgovarajućim odborima.
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(3) Radna skupina Plenarnoj skupštini Kluba predlaže popis članova koji će govoriti
na plenarnoj sjednici u ime Kluba zastupnika.

(4) Dnevni redovi radnih skupina dostupni su svim članovima Kluba zastupnika. Za
svaki se sastanak vodi zapisnik koji se šalje članovima Predsjedništva.

Članak 25. 

Interna pravila radnih skupina

Zadaci  stalnih  radnih  skupina  i  radnih  skupina  u  odborima  određuju  se  internim
pravilima.

Članak 26.

Parlamentarne inicijative

Zastupnici  unaprijed  izvješćuju  Predsjedništvo  i  odgovornog  koordinatora  o
zakonodavnim inicijativama u skladu s člankom 5. Statuta zastupnika u Europskom
parlamentu.
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POGLAVLJE IV.

TAJNIŠTVO KLUBA ZASTUPNIKA

Članak 27.

Tajništvo Kluba zastupnika

Osoblje  Tajništva  Kluba  zastupnika  obnaša  nadnacionalnu  dužnost  i  podliježe
Pravilniku o osoblju za dužnosnike i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske
zajednice.

Članak 28.

Zadaci Tajništva Kluba zastupnika

Tajništvo pomaže Klubu zastupnika. 

Tajništvo savjesno i najbolje što može obavlja sve dužnosti  koje mu se dodijele u
okviru Tajništva Kluba zastupnika, služi isključivo interesima Kluba zastupnika, te pri
obavljanju povjerenih dužnosti ne traži niti prihvaća upute bilo kojeg tijela ili osobe
izvan Kluba zastupnika.

Članak 29.

Glavni tajnik Kluba zastupnika

(1) Glavnog tajnika imenuje Središnji odbor na prijedlog predsjedništva.

(2) Glavni  tajnik  vodi  i  koordinira  rad  Tajništva.  Također  priprema  rasprave
Središnjeg odbora i Predsjedništva o samom Tajništvu.
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POGLAVLJE V.

PRORAČUN

Članak 30.

Proračun Kluba zastupnika i bilanca

Prije početka nove financijske godine, rizničar uz pomoć glavnog tajnika predstavlja
nacrt projekcije proračuna Predsjedništvu i Središnjem odboru, koji utvrđuju prijedlog
proračuna te ga prosljeđuju Skupštini na odobrenje.

Članak 31.

Reprezentacija

Predsjednik ili osoba koju on odredi ima pravo ostvarivati troškove u ime Kluba 
zastupnika u okviru projekcije koju je usvojila Plenarna skupština.

Članak 32.

Revizija

Na prvom sastanku nakon početka nove financijske godine, Klub zastupnika imenuje
tri  revizora  koji  nisu  članovi  Središnjeg  odbora.  Oni  obavljaju  reviziju  računa  iz
prethodne financijske godine, podnose pisano izvješće Plenarnoj skupštini i predlažu
davanje razrješnice u vezi s izvršenjem godišnjeg proračuna.

Članak 33.

Financijski propisi Kluba zastupnika

Financijske transakcije uređene su financijskim propisima Kluba zastupnika.
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POGLAVLJE VI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Izmjene Poslovnika

Izmjene  Poslovnika  donose  se  dvotrećinskom  većinom  danih  glasova  koji
predstavljaju barem većinu ukupnog broja članova Kluba zastupnika. Pri utvrđivanju
je li postignuta dvotrećinska većina, ne uzimaju se u obzir suzdržani glasovi. 

Članak 35.

Stupanje na snagu

Ovaj  Poslovnik  zamjenjuje  Poslovnik  od  9. listopada  2013.  i  stupa  na  snagu
3. ožujka 2021.
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PRILOG

Osniva se Odbor djelatnika, koji se sastoji od članova koje biraju djelatnici Tajništva.
Taj odbor daje svoje mišljenje Predsjedništvu Kluba zastupnika o svim pitanjima koja
se  odnose  na  djelatnike.  Djelokrug  i  ustrojstvo  odbora  detaljno  se  određuju
pravilnikom koji zajedno utvrđuju članovi tajništva i Predsjedništva Kluba zastupnika.
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