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Zadeva: Stanje pogajanj v Svetu o uredbi o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah.

Komisija je maja 2018 pripravila predlog uredbe o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah (v nadaljnjem besedilu: uredba).

Parlament je svoje stališče o predlogu uredbe v prvi obravnavi sprejel aprila 2019 in navedel, da je 
pripravljen začeti medinstitucionalna pogajanja. Svet je predlog uredbe obravnaval na svojih sejah, 
vendar še ni sprejel stališča in tudi ni ustrezno obvestil Parlamenta o stanju pogajanj v zvezi z uredbo.

Parlament je Svet pozval, naj začne konstruktivne pogovore glede potekajočih pogajanj, in poudaril, 
da ne bo zgolj potrdil sklepov Evropskega sveta kot izvršeno dejstvo, brez ustreznih pogajanj o vseh 
elementih svežnja večletnega finančnega okvira in sektorske zakonodaje, vključno z uredbo 1 .

Glede na navedeno pozivamo Svet, naj odgovori na naslednja vprašanja:

1. O katerih pomembnih točkah uredbe v Svetu še vedno poteka razprava?

2. Ker uredba temelji na členu 322(1)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije, se o njej odloča po 
rednem zakonodajnem postopku. Ob upoštevanju, da člen 15(1) PEU navaja, da Evropski svet „ne 
opravlja zakonodajne funkcije“, ali lahko Svet potrdi, da sklepi Evropskega sveta o večletnem 
finančnem okviru ne bodo obravnavali bistvenih vsebinskih elementov predloga, vključno z zadevami, 
kot je postopek odločanja, ki se bo uporabil, ker bi to pomenilo jasno poseganje v zakonodajne 
pristojnosti sozakonodajalcev?

3. Kdaj namerava Svet začeti pogajanja s Parlamentom?

Vloženo: 07/07/2020

Rok za odgovor: 08/10/2020

1 Gl. Resolucijo Evropskega parlamenta z dne 10. oktobra 2019 o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in 
lastnih sredstvih: čas je za izpolnitev pričakovanj državljanov (Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0032).


