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23. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 
informacij, o katerih poročajo evropski 
mediji in ki se nanašajo na korporacijsko 
sponzorstvo držav članic, ki predsedujejo 
Svetu, in se strinja s pomisleki, ki so jih o 
tem izrazili državljani Unije in poslanci; 
potrjuje, da se od držav članic pričakuje, da 
predsedovanje financirajo same, in 
obžaluje, da je uporaba korporacijskega 
sponzorstva za kritje nekaterih njihovih 
stroškov v zvezi s tem v zadnjih letih 
postala običajna praksa; je zelo zaskrbljen, 
da bi lahko ta praksa škodovala ugledu 
Unije, njenih institucij in zlasti Sveta ter 
povzročila izgubo zaupanja med državljani 
Unije; v celoti podpira oceno in priporočilo 
evropske varuhinje človekovih pravic9, naj 
Svet v zvezi s tem izda smernice za države 
članice; poleg tega Svetu močno priporoča, 
naj predsedstva vključi v proračun; poziva 
ga, naj o teh pomislekih obvesti države 
članice, zlasti sedanjo trojko predsedstev;

23. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 
informacij, o katerih poročajo evropski 
mediji in ki se nanašajo na korporacijsko 
sponzorstvo držav članic, ki predsedujejo 
Svetu, in se strinja s pomisleki, ki so jih o 
tem izrazili državljani Unije in poslanci 
Evropskega parlamenta; potrjuje, da se od 
držav članic pričakuje, da predsedovanje 
financirajo same, in obžaluje, da je uporaba 
korporacijskega sponzorstva za kritje 
nekaterih njihovih stroškov v zvezi s tem v 
zadnjih letih postala običajna praksa; je 
zelo zaskrbljen, da bi lahko ta praksa 
škodovala ugledu Unije, njenih institucij in 
zlasti Sveta ter povzročila izgubo zaupanja 
med državljani Unije; ugotavlja, da je po 
mnenju Sveta za vprašanje sponzorstva 
odgovorna zgolj država članica, ki 
predseduje Svetu; se strinja z varuhinjo 
človekovih pravic, da javnost ne razlikuje 
med predsedovanjem Svetu in državo 
članico, ki trenutno izvaja to vlogo; v 
celoti podpira oceno in priporočilo 
evropske varuhinje človekovih pravic9, naj 
Svet v zvezi s tem izda smernice za države 
članice; poleg tega Svetu močno priporoča, 
naj predsedstva vključi v proračun; poziva 
ga, naj o teh pomislekih obvesti države 
članice, zlasti sedanjo trojko predsedstev, 
da bodo lahko te pomisleke ustrezno 
pretehtale in ugotovitve sporočile 
Parlamentu;
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_________________ _________________
9 Priporočilo evropske varuhinje 
človekovih pravic v primeru 
1069/2019/MIG o sponzorstvu 
predsedovanja Svetu Evropske unije.

9 Priporočilo evropske varuhinje 
človekovih pravic v primeru 
1069/2019/MIG o sponzorstvu 
predsedovanja Svetu Evropske unije.
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25. je globoko zaskrbljen zaradi 
sedanje prakse, po kateri zasebna podjetja 
sponzorirajo predsedovanje Svetu; želi 
spomniti na priporočilo evropske 
varuhinje človekovih pravic z dne 6. 
januarja 2020, naj se izdajo smernice 
glede sponzoriranja predsedovanj Svetu, 
da bi ublažili tveganja izgube ugleda 
Unije; je seznanjen, da Svet trdi, da je 
vprašanje sponzorstva izključna 
odgovornost vlade države članice, ki 
predseduje Uniji; je istega mnenja kot 
evropska varuhinja človekovih pravic, da 
javnost ne razlikuje med predsedovanjem 
Svetu in državo članico, ki predseduje 
Uniji; poziva Svet, naj resno razmisli o teh 
priporočilih in nato o tem poroča 
Parlamentu;

črtano

Or. en


