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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker ima Evropski parlament v skladu s pogoji iz člena 319 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU) izključno pristojnost podeliti razrešnico za izvrševanje 
splošnega proračuna Evropske unije in ker je proračun Sveta oddelek proračuna Unije;

B. ker mora Komisija v skladu s členom 319(2) PDEU Evropskemu parlamentu na 
njegovo zahtevo predložiti vse potrebne informacije o izvrševanju odhodkov in 
delovanju sistemov finančnega nadzora;

1. poudarja, da morajo Evropski parlament, Svet in Komisija skleniti memorandum o 
soglasju v zvezi s posredovanjem podatkov, ki jih potrebuje Parlament, da lahko 
sprejme informirano odločitev o podelitvi razrešnice; meni, da bi bilo treba nadaljevati 
pogajanja s Svetom v zvezi s tem in vanje vključiti tudi Komisijo, da bo Parlament, 
bodisi neposredno bodisi prek Komisije, dobil potrebne informacije o tem, kako Svet 
izvršuje svoj proračun;

2. pozdravlja izjavi, ki sta ju med predstavitvijo v Parlamentu podala kandidatka za 
podpredsednico Věra Jourová in kandidat za komisarja Johannes Hahn, namreč da sta 
pripravljena obravnavati to zadevo ter pomagati povečati preglednost pri izvrševanju 
proračuna Sveta; spominja na sodno prakso Sodišča v zvezi s tem, da imajo 
davkoplačevalci in javnost pravico biti seznanjeni, kako se uporabljajo javni prihodki;

3. meni, da bi moral Parlament nasloviti svoje sklepe o razrešnici glede izvrševanja 
proračuna le Komisiji, pri tem pa nadaljevati prakso sprejemanja resolucij z 
ugotovitvami za vse institucije in organe Unije, s čimer bi poskrbel, da se noben 
razdelek proračuna EU ne bo izvrševal brez ustreznega nadzora;

4. meni, da bi bilo sicer mogoče trenutne razmere izboljšati s tesnejšim sodelovanjem med 
institucijami Unije v pogodbenem okviru, a bo navsezadnje morda potrebna sprememba 
pogodb, da se postopek podelitve razrešnice jasneje opredeli in Parlamentu podeli 
eksplicitna pristojnost za podelitev razrešnice vsaki instituciji in organu posebej.


