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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 Parlament v skladu s členom 319 PDEU podeli razrešnico Komisiji;

C. ker je postopek ločenega podeljevanja razrešnice posameznim institucijam in organom 
Unije dolgoletna praksa, ki so jo sprejele vse institucije razen Sveta, in ker je bil ta 
postopek oblikovan, da bi zagotavljal preglednost in demokratično odgovornost do 
državljanov Unije ter potreben boj proti goljufijam;

D. 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;

E. ker se v skladu s členom 100 Poslovnika Evropskega parlamenta o „drugih postopkih 
razrešnice“ določbe, ki urejajo postopek podelitve razrešnice Komisiji glede izvrševanja 
proračuna v skladu s členom 319 PDEU, uporabljajo tudi za postopek podelitve 
razrešnice predsedniku Evropskega parlamenta, osebam, odgovornim za izvrševanje 
proračuna Sveta, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij, Komisiji glede izvrševanja proračuna 
Evropskega razvojnega sklada ter organom, pristojnim za upravljanje proračuna pravno 
neodvisnih subjektov, ki opravljajo naloge Unije;

F. ker morajo vse institucije sodelovati, da bi zagotovile nemoten potek postopka 
razrešnice, pri tem pa v celoti spoštovati ustrezne določbe PDEU in ustrezne sekundarne 
zakonodaje; ker Parlament zaradi nepripravljenosti Sveta za sodelovanje v postopku 
razrešnice generalnemu sekretarju Sveta že od leta 2009 ni podelil razrešnice; ker 
Parlament zaradi stalnega nesodelovanja Sveta ne more informirano odločati o 
razrešnici, kar posledično dolgotrajno negativno vpliva na verodostojnost institucij EU 
in preglednost pri uporabi sredstev EU v očeh državljanov; ker nepripravljenost za 
sodelovanje negativno vpliva tudi na delovanje institucij in škodi ugledu postopka za 
politični nadzor nad upravljanjem proračuna, ki je določen v Pogodbah;

G. ker se pri postopku razrešnice upoštevajo poročila Evropskega računskega sodišča in 
pregledajo računovodski izkazi zadevne institucije, da bi preverili, ali deluje zakonito in 
pravilno ter ali upošteva načela dobrega finančnega poslovodenja;

1. poudarja vlogo Parlamenta v postopku razrešnice, ki je določena s Pogodbo o delovanju 
Evropske unije in finančno uredbo, in v celoti priznava vlogo Sveta kot institucije, ki v 
tem postopku daje priporočila, opozarja pa, da morajo biti različne vloge Parlamenta in 
Sveta tudi v prihodnje ločene, da bi spoštovali institucionalni okvir, ki je določen v 
ustanovnih pogodbah in finančni uredbi;
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2. opozarja, da Parlament podeli razrešnico vsaki instituciji, organu in agenciji posebej, 
potem ko preuči predložene dokumente in posredovane odgovore na vprašanja ter 
zasliši njihove generalne sekretarje; meni, da se v okviru razrešnice, ki jo Parlament v 
skladu z določbami iz Pogodb podeli Komisiji, krepijo tudi demokratična legitimnost, 
preglednost in odgovornost drugih institucij, organov in agencij Unije;

3. meni, da bi se lahko odgovori na vrsto ponavljajočih se vprašanj v vprašalniku za 
institucije, organe in agencije, kot so na primer vprašanja o uravnoteženosti po spolu, 
geografski uravnoteženosti, navzkrižju interesov, lobiranju in zaščiti žvižgačev, 
vključili tudi v poročilo o oceni financ Unije, ki se pripravi v skladu s členom 318 
PDEU, če so zadeve povezane z izvrševanjem proračuna; opozarja, da je poročilo iz 
člena 318 PDEU v členu 319(1) PDEU izrecno omenjeno kot eden od dokumentov, ki 
jih je treba preučiti v okviru postopka podelitve razrešnice;

4. opozarja, da finančna uredba od vseh institucij in organov zahteva, da na podlagi 
ugotovitev, ki spremljajo sklep Evropskega parlamenta o razrešnici, sprejmejo ustrezne 
ukrepe ter poročajo o njih; poudarja, da je mogoče institucijo, ki tudi po naknadnem 
pozivu ne izpolni te zahteve, tožiti zaradi opustitve ukrepanja v skladu s členom 265 
PDEU; 

5. je seznanjen, da Evropski parlament opozarja na vztrajne težave v zvezi s postopkom 
razrešnice, do katerih prihaja zaradi nepripravljenosti Sveta za sodelovanje, zaradi česar 
je Parlament zavrnil podelitev razrešnice generalnemu sekretarju Sveta za proračunska 
leta od 2009 do 2017;  poudarja, da mora Svet – enako kot druge institucije – v celoti in 
dobronamerno sodelovati v letnem postopku razrešnice, da bi v zvezi s sredstvi, ki so 
mu zaupana kot instituciji Unije, deloval pregledno in odgovorno do državljanov Unije; 
poudarja, da morata Evropski parlament in Svet obvezno skleniti memorandum o 
soglasju v zvezi s posredovanjem podatkov, ki jih potrebuje Parlament, da lahko 
sprejme informirano odločitev o podelitvi razrešnice, v katerem bi se ustrezno 
upoštevala vloga institucij v postopku razrešnice; pozdravlja doslej doseženi napredek v 
pogajanjih med Parlamentom in Svetom o „delovnem dokumentu“ o sodelovanju med 
Evropskim parlamentom in Svetom med letnim postopkom razrešnice ter poziva obe 
instituciji, naj okrepita prizadevanja, da bi brez nepotrebnega odlašanja dosegli 
sporazum; meni, da bi bilo treba, če pogajanja s Svetom ne bodo uspela, vanje vključiti 
tudi Komisijo, da bo Parlament – bodisi neposredno bodisi prek Komisije – dobil 
potrebne informacije o tem, kako Svet izvršuje svoj proračun;

6. 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;

7. meni, da zaveze kandidatov za komisarja napovedujejo pozitivno spremembo v 
primerjavi z dosedanjim stališčem Komisije, izraženim v pismu z dne 23. januarja 2014, 
v katerem je navedeno, da se od Komisije ne bi smelo pričakovati, da bo nadzirala 
izvrševanje proračuna drugih institucij; 

8. predlaga, naj Parlament, če se pogajanja o memorandumu o soglasju ne bodo hitro 
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nadaljevala, v sklopu pogajanj o naslednjem večletnem finančnem okviru vztraja, da se 
v predlog medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in 
Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem 
finančnem poslovodenju vključi člen, s katerim bi se vse tri institucije zavezale, da bodo 
skupaj opredelile praktično ureditev za izmenjavo in posredovanje potrebnih informacij 
Evropskemu parlamentu v okviru postopka podelitve razrešnice ter da bodo nemudoma 
začele pogajanja v zvezi s tem;

9. 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. 
poudarja, da bi moral pristojni odbor Evropskega parlamenta natančno preučiti vpliv 
takšnih sprememb na medinstitucionalno ravnovesje, kakršno je določeno v Pogodbah.
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