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7.3.2018 A8-0041/51 

Predlog spremembe  51 

Gérard Deprez 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije 

2017/2053(INI) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 5a. poudarja, da bo Parlament dal 

svoje soglasje k prihodnjemu večletnemu 

finančnemu okviru samo, če se Svet in 

Komisija zavežeta spremembi člena 

311 PDEU pri naslednji spremembi 

Pogodbe, da se zagotovi enakovrednost 

Sveta in Parlamenta glede njunih 

pristojnosti za zviševanje prihodkov; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/52 

Predlog spremembe  52 

Gérard Deprez 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije 

2017/2053(INI) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 5b. poziva Svet in Komisijo, naj v 

okviru prihodnje revizije Pogodbe 

podpreta zahtevo Parlamenta za 

spremembo člena 311 PDEU, da se okrepi 

vloga Parlamenta v postopku sprejemanja 

virov lastnih sredstev; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/53 

Predlog spremembe  53 

Gérard Deprez 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije 

2017/2053(INI) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. želi spomniti, da so bile z 

Lizbonsko pogodbo uvedene nove določbe 

v zvezi z izvajanjem zakonodaje o virih 

lastnih sredstev, ki predvidevajo možnost, 

da Svet sprejme uredbo s kvalificirano 

večino, potem ko pridobi soglasje 

Parlamenta; vendar obžaluje, da številne 

izvedbene določbe, zlasti tiste, ki se 

nanašajo na izračun sredstev na podlagi 

BND, ostajajo v sklepu o virih lastnih 

sredstev; zato poziva k bolj nemotenemu 

postopku sprejemanja sklepa o virih lastnih 

sredstev, ki se sprejme po rednem 

zakonodajnem postopku, kar pomeni s 

kvalificirano večino v Svetu in s 

soodločanjem Parlamenta; opozarja, da 

lahko Evropski svet v skladu s členom 

48(7) PEU sprejme sklep, ki omogoča, da 

se akti, ki ne spadajo v redni zakonodajni 

postopek, vseeno obravnavajo po tem 

postopku, kar je veliko bolj demokratično 

in odprto; poziva Evropski svet, naj brez 

odlašanja sproži ta mehanizem; 

7. želi spomniti, da so bile z 

Lizbonsko pogodbo uvedene nove določbe 

v zvezi z izvajanjem zakonodaje o virih 

lastnih sredstev, ki predvidevajo možnost, 

da Svet sprejme uredbo s kvalificirano 

večino, potem ko pridobi soglasje 

Parlamenta; vendar obžaluje, da številne 

izvedbene določbe, zlasti tiste, ki se 

nanašajo na izračun sredstev na podlagi 

BND, ostajajo v sklepu o virih lastnih 

sredstev; zato poziva k bolj nemotenemu 

postopku sprejemanja sklepa o virih lastnih 

sredstev; poziva Svet in Komisijo, naj v 

okviru prihodnje revizije Pogodbe 

podpreta zahtevo Parlamenta za 

spremembo člena 311 PDEU, da se okrepi 

vloga Parlamenta v postopku sprejemanja 

virov lastnih sredstev; 

Or. en 

 


