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P8_TA(2017)0409 

Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće  

1. Odluka Europskog parlamenta od 25. listopada 2017. o razrješnici za izvršenje općeg 

proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće 

(2016/2153(DEC)) 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015.1, 

– uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za 

financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475 – C8-0271/2016)2, 

– uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za 

financijsku godinu 2015., zajedno s odgovorima institucija3, 

– uzimajući u obzir izjavu o jamstvu4 u pogledu pouzdanosti računovodstvene 

dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio 

Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir svoju odluku od 27. travnja 2017.5 o odgodi odluke o razrješnici za 

financijsku godinu 2015., kao i Rezoluciju u prilogu, 

– uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća 

od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun 

Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/20026, a posebno 

njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166., 

– uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku, 
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– uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0291/2017), 

1. odbija dati razrješnicu glavnom tajniku Vijeća za izvršenje proračuna Europskog vijeća 

i Vijeća za financijsku godinu 2015.; 

2. iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku; 

3. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, 

proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu kao i Europskom 

ombudsmanu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i Europskoj službi za vanjsko 

djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L). 



 

 

2. Rezolucija Europskog parlamenta od 25. listopada 2017. s primjedbama koje su 

sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za 

financijsku godinu 2015., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće (2016/2153(DEC)) 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir svoju odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske 

unije za financijsku godinu 2015., dio II – Europsko vijeće i Vijeće, 

– uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku, 

– uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0291/2017), 

A. budući da bi sve institucije Unije trebale biti transparentne i u potpunosti odgovorne 

građanima Unije u pogledu sredstava koja su im povjerena kao institucijama Unije; 

B. budući da i otvorenost i transparentnost administracije Unije i nužnost zaštite 

financijskih interesa Unije pretpostavljaju otvoren i transparentan postupak davanja 

razrješnice, pri čemu je svaka institucija Unije odgovorna za izvršenje svojeg 

proračuna; 

C. budući da bi Europsko vijeće i Vijeće, kao institucije Unije i kao korisnici općeg 

proračuna Europske unije, trebali imati demokratsku odgovornost prema građanima 

Unije; 

1. podsjeća na ulogu Parlamenta navedenu u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije 

(UFEU) i u Uredbi (EU, Euratom) br. 966/2012 („Financijska uredba”) u pogledu 

davanja razrješnice za proračun; 

2. ističe da prema članku 335. UFEU-a „[…] u pitanjima povezanima s djelovanjem 

pojedinih institucija Uniju zastupa svaka institucija na temelju svoje administrativne 

autonomije”, te da je u skladu s tim, uzimajući u obzir članak 55. Financijske uredbe, 

svaka institucija odgovorna za izvršenje svojeg proračuna; 

3. ističe ulogu Parlamenta i ostalih institucija u okviru postupka davanja razrješnice u 

skladu s odredbama Financijske uredbe, a posebno njezinim člancima od 162. do 166.; 

4. napominje da se na temelju članka 94. Poslovnika Parlamenta „odredbe o postupku 

davanja razrješnice Komisiji, u skladu s člankom 319. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije, u vezi s izvršenjem proračuna isto tako primjenjuju na postupak 

davanja razrješnice: [...] osobama nadležnima za izvršenje proračuna drugih institucija i 

tijela Europske unije poput Vijeća […]”; 

5. žali zbog toga što se Vijeće i dalje ne izjašnjava o primjedbama koje je Parlament iznio 

u svojoj rezoluciji o razrješnici od 27. travnja 2017.1 u pogledu u proteklih nekoliko 

godina zamijećenog trenda; 

6. sa zadovoljstvom prima na znanje da je Vijeće po prvi put Parlamentu dostavilo 

godišnja izvješća o aktivnostima Pravne službe i glavnih uprava za administraciju te za 

komunikaciju i upravljanje dokumentima (za 2015. godinu); napominje da preostale 
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uprave nemaju dužnosnike za ovjeravanje na osnovi delegiranja za izvršenje Dijela II. – 

Europsko vijeće i Vijeće – općeg proračuna Europske unije;  

7. napominje da su koordinatori Odbora Parlamenta za proračunski nadzor u ožujku 2017. 

odlučili osnovati radnu skupinu za izradu prijedloga o postupku davanja razrješnice 

Vijeću, u kojoj su zastupljeni svi klubovi zastupnika; ističe da je Odbor za proračunski 

nadzor u međuvremenu odobrio prijedlog koji je proslijeđen Konferenciji predsjednika, 

kao tijelu Parlamenta zaduženom za međuinstitucijske odnose; 

Otvorena pitanja 

8. žali što proračun Europskog vijeća i proračun Vijeća još uvijek nisu razdvojeni, kao što 

je Parlament preporučio u više svojih nedavnih rezolucija o razrješnici; 

9. napominje da informacije o politici upravljanja nekretninama Vijeća dostupne na 

njegovim internetskim stranicama ne sadržavaju pojedinosti o troškovima povezanima s 

nekretninama Vijeća; svjestan je da uprave za infrastrukturu Parlamenta i Vijeća 

povremeno razmjenjuju podatke; predlaže da te razmjene postanu redovite i da se 

Parlamentu u godišnjem financijskom izvješću Vijeća pruže detaljne informacije; 

10. ponavlja svoj poziv da se podnesu izvješća o napretku građevinskih projekata i detaljna 

raščlamba dosadašnjih troškova; poziva na to da se iznesu informacije o troškovima 

nastalima zbog kašnjenja s dovršenjem zgrade Europa; 

11. napominje da su nove etičke smjernice za Vijeće objavljene 2015. i da bi trebale biti 

popraćene aktivnostima za podizanje razine svijesti o etici i integritetu; žali zbog toga 

što pravila o zviždačima Vijeća još uvijek nisu javno dostupna; 

12. pozdravlja činjenicu da je Vijeće ostvarilo poboljšanja u pogledu poslovne politike, 

posebno u pogledu transparentnosti; žali, međutim, što Vijeće još uvijek nije pristupilo 

registru transparentnosti Unije; 

13. potiče Vijeće da izradi detaljne antikorupcijske smjernice i neovisne politike u okviru 

svojih struktura; 

14. žali zbog stalnih poteškoća na koje se nailazilo u postupcima davanja razrješnice, čiji je 

uzrok nesuradnja Vijeća; naglašava da je Parlament odbio dati razrješnicu glavnom 

tajniku Vijeća za financijske godine 2009., 2010., 2011., 2012., 2013. i 2014. zbog 

razloga iznesenih u rezolucijama od 10. svibnja 2011.1, 25. listopada 2011.2, 10. svibnja 

2012.3, 23. listopada 2012.4, 17. travnja 2013.5, 9. listopada 2013.6, 3. travnja 2014.7, 

23. listopada 2014.8, 29. travnja 2015.9, 27. listopada 2015.10, 28. travnja 2016.1 i 27. 
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listopada 2016.2 te da je odgodio svoju odluku o davanju razrješnice glavnom tajniku 

Vijeća za financijsku godinu 2015. zbog razloga navedenih u rezoluciji od 27. travnja 

2017.;  

15. napominje da odbijanje davanja razrješnice nema nikakvih posljedica; smatra da bi 

nastalu situaciju ipak trebalo što prije razriješiti, prije svega u interesu građana Unije; 

16. ustraje na tome da je za djelotvoran proračunski nadzor nužna suradnja Parlamenta i 

Vijeća, kao što je navedeno u rezoluciji Parlamenta od 27. travnja 2017.; potvrđuje da 

Parlament ne može donijeti utemeljenu odluku o davanju razrješnice; 

17. podsjeća Vijeće na stajalište Komisije izneseno u siječnju 2014. prema kojem bi sve 

institucije morale u potpunosti primjenjivati preporuke koje je Parlament iznio u okviru 

postupka davanja razrješnice i prema kojem bi sve institucije trebale surađivati kako bi 

se zajamčila neometana provedba postupka davanja razrješnice; 

18. napominje da je Komisija navela da neće nadzirati izvršavanje proračuna drugih 

institucija i da bi davanjem odgovora na pitanja koja su upućena drugoj instituciji 

narušila autonomiju te institucije u izvršavanju njezina dijela proračuna; 

19. žali što Vijeće i dalje ne pruža odgovore na pitanja Parlamenta;  

20. ustraje u tome da se rashodi Vijeća moraju nadzirati na isti način kao i oni ostalih 

institucija te da su ključni elementi tog nadzora utvrđeni u rezolucijama o razrješnici 

koje je Parlament usvojio tijekom proteklih godina;  

21. ističe da Parlament, prema člancima 316., 317. i 319. UFEU-a, u skladu s aktualnim 

tumačenjem i praksom, ima ovlast davati razrješnice, odnosno da razrješnicu daje za 

svaki naslov proračuna pojedinačno kako bi se očuvala transparentnost i demokratska 

odgovornost prema poreznim obveznicima Unije; 

22. smatra da se nesuradnjom Europskog vijeća i Vijeća s tijelom nadležnim za davanje 

razrješnice šalje negativna poruka građanima Unije. 
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