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Predlog spremembe 6
Elmar Brok

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Uredba Sveta (ES, Euratom) 
št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni 
proračun Evropskih skupnosti (v 
nadaljnjem besedilu: finančna uredba), 
določa proračunska načela in finančna 
pravila, ki jih je treba upoštevati v vseh 
zakonodajnih aktih. Nekatere določbe 
finančne uredbe je treba spremeniti zaradi 
upoštevanja sprememb, uvedenih z 
Lizbonsko pogodbo.

(1) Uredba Sveta (ES, Euratom) 
št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni 
proračun Evropskih skupnosti (v 
nadaljnjem besedilu: finančna uredba), 
določa proračunska načela in finančna 
pravila, ki jih je treba upoštevati v vseh 
zakonodajnih aktih. Nekatere določbe 
finančne uredbe je treba spremeniti zaradi 
upoštevanja sprememb, uvedenih z 
Lizbonsko pogodbo in ustanovitvijo 
Evropske službe za zunanje delovanje.

Or. en

Predlog spremembe 7
Elmar Brok

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Lizbonska pogodba vzpostavlja 
Evropsko službo za zunanje delovanje (v 
nadaljnjem besedilu: ESZD). V skladu s
sklepi Evropskega sveta z dne 29. in 30. 
oktobra 2009 je ESZD služba narave sui 
generis, ki jo je treba v finančni uredbi 
obravnavati kot institucijo.

(2) Lizbonska pogodba vzpostavlja 
Evropsko službo za zunanje delovanje (v 
nadaljnjem besedilu: ESZD). V skladu s 
sklepom Sveta 2010/.../EU z dne ... o 
organizaciji in delovanju Evropske službe 
za zunanje delovanje je ESZD služba 
narave sui generis, ki se v finančni uredbi 
obravnava kot institucija.

Or. en
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Predlog spremembe 8
Elmar Brok

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Glede na to, da je treba ESZD v 
finančni uredbi obravnavati kot institucijo, 
mora Evropski parlament dati ESZD 
razrešnico za izvrševanje sredstev, 
odobrenih v delu proračuna ESZD. 
Evropski parlament naj bi prav tako še 
naprej podeljeval razrešnico Komisiji za 
izvrševanje njenega dela proračuna, 
vključno z odobritvami za poslovanje, ki 
jih izvršujejo vodje delegacij, ki so 
odredbodajalci Komisije na podlagi 
nadaljnjega prenosa.

(3) Glede na to, da je treba ESZD v 
finančni uredbi obravnavati kot institucijo, 
mora Evropski parlament dati ESZD 
razrešnico za izvrševanje sredstev, 
odobrenih v delu proračuna ESZD. V tem 
smislu ESZD v celoti spoštuje postopke iz 
člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije ter členov 145 do 147 finančne 
uredbe. Evropski parlament naj bi prav 
tako še naprej podeljeval razrešnico 
Komisiji za izvrševanje njenega dela 
proračuna, vključno z odobritvami za 
poslovanje, ki jih izvršujejo vodje 
delegacij, ki so odredbodajalci Komisije na
podlagi nadaljnjega prenosa. Glede na 
zapletenost te strukture je treba uporabiti 
izjemno kakovostne določbe o sledljivosti 
ter proračunski in finančni odgovornosti.

Or. en

Predlog spremembe 9
Elmar Brok

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Lizbonska pogodba predvideva, da naj 
bi delegacije Komisije postale del ESZD, 
in sicer kot delegacije Unije. Da bi 
zagotovili učinkovito upravljanje delegacij 
Unije, bi morala vse njihove odhodke za 
materialne stroške in odhodke za podporo, 
s katerimi se financirajo skupni stroški, 

(4) Lizbonska pogodba predvideva, da naj 
bi delegacije Komisije postale del ESZD, 
in sicer kot delegacije Unije. Da bi 
zagotovili učinkovito upravljanje delegacij 
Unije, bi morala vse njihove odhodke za 
materialne stroške in odhodke za podporo, 
s katerimi se financirajo skupni stroški, 
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izvrševati ena podporna služba. Zato mora 
finančna uredba predvideti možnost, da se 
v dogovoru s Komisijo sprejmejo podrobna 
pravila za lažje izvrševanje odobritev za 
materialne stroške delegacij Unije v delih
proračuna ESZD in Sveta.

izvrševati ena podporna služba. Zato mora 
finančna uredba predvideti možnost, da se 
v dogovoru s Komisijo sprejmejo podrobna 
pravila za lažje izvrševanje odobritev za 
materialne stroške delegacij Unije v delu
proračuna ESZD.

Or. en

Predlog spremembe 10
Elmar Brok

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Izraz "visoki predstavnik Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko" se 
mora za namene te uredbe tolmačiti v 
skladu z različnimi funkcijami visokega 
predstavnika iz člena 18 Pogodbe o 
Evropski uniji.

Or. en

Predlog spremembe 11
Elmar Brok

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002
Člen 50 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar bo morda v dogovoru s Komisijo 
treba sprejeti podrobna pravila za lažje 
izvrševanje odobritev za materialne stroške 
delegacij Unije, vnesenih v dela proračuna 
ESZD in Sveta.

Vendar bo morda v dogovoru s Komisijo 
treba sprejeti podrobna pravila za lažje 
izvrševanje odobritev za materialne stroške 
delegacij Unije, vnesenih v del proračuna 
ESZD.

Or. en
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Predlog spremembe 12
Elmar Brok

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 – odstavek 1 – pododstavek 3 
Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002
Člen 60 a – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če nastane situacija ali navzkrižje iz 
drugega pododstavka, vodje delegacij 
Unije o tem brez odlašanja obvestijo 
pristojno službo Komisije ter visokega 
predstavnika Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko.

Če nastane situacija ali navzkrižje iz 
drugega pododstavka, vodje delegacij 
Unije o tem brez odlašanja obvestijo 
pristojne generalne direktorje Komisije in 
ESZD. Ti morajo sprejeti ustrezne ukrepe 
za ureditev razmer.

Or. en

Predlog spremembe 13
Elmar Brok

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 – odstavek 4 a (novo)
Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002
Člen 60 a – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Komisija zagotovi, da pristojnosti iz 
nadaljnjega prenosa ne preprečijo 
postopka razrešnice v Evropskem 
parlamentu, ko Komisija prevzame 
celotno odgovornost za operativni 
proračun ESZD.

Or. en


