
P6_TA(2008)0617 

Sprememba Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o 

proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju 

Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. decembra 2008 o osnutku spremembe 

Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, 

Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju 

(2008/2320(ACI)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim 

parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem 

poslovodenju1, še posebej točke 25 tega sporazuma, 

– ob upoštevanju predloga Komisije o osnutku spremembe Medinstitucionalnega sporazuma z 

dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski 

disciplini in dobrem finančnem poslovanju (KOM(2008)0834), 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. decembra 2008 o osnutku spremembe 

Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, 

Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju2, 

– ob upoštevanju členov 120(1) in 43(1) svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0509/2008), 

A. ker Odbor za proračun priporoča odobritev predlagane spremembe Medinstitucionalnega 

sporazuma z dne 17. maja 2006, 

B. ker predlagana sprememba ni v nikakršnem nasprotju s pogodbami in poslovnikom 

Parlamenta, 

1. odobri spremembo Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim 

parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem 

poslovodenju (2007-2013), priloženo temu sklepu. 

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in s prilogo posreduje v vednost Svetu in Komisiji. 

                                                 
1  UL C 139, 14.6.2006, str. 1. 
2  Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0618. 



PRILOGA 

Spremembe Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim 

parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem 

poslovodenju 

 

EVROPSKI PARLAMENT, SVET IN KOMISIJA SO 

 

ob upoštevanju naslednjega: 

 

(1) Zadnje gibanje cen hrane in blaga zbuja zaskrbljenost, zlasti zaradi njihovega vpliva na 

države v razvoju. Komisija je predlagala uvedbo novega instrumenta za hiter odziv na 

strmo naraščajoče cene v državah v razvoju1 in obe veji proračunskega organa sta se na 

usklajevalnem sestanku 21. novembra 2008 dogovorili, da bosta  del sredstev za 

financiranje tega instrumenta prispevali iz rezerve za nujno pomoč. 

 

(2) Ker preostali znesek rezerve za nujno pomoč za leto 2008 ne zadostuje za kritje potreb 

instrumenta za hrano, ga je treba zvišati, da bi prispevek k financiranju instrumenta za 

hrano lahko črpali iz te rezerve.  

 

(3) Za reševanje te izredne situacije bi bilo treba rezervo za nujno pomoč zvišati na 479 218 

000 EUR v tekočih cenah, in to izključno in izjemoma za leto 2008. 

 

(4) Točko 25 Medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini in dobremu 

finančnemu poslovodenju bi bilo treba torej ustrezno spremeniti  

 

SKLENILI: 

 

V točki 25 se v prvem pododstavku doda naslednji stavek: 

 

"Ta znesek se za leto 2008 izjemoma poviša na 479 218 000 EUR v tekočih cenah." 

 

V Strasbourgu, dne 18. decembra 2008 

Za Evropski parlament Za Svet Za Komisijo 

Predsednik  Predsednik Predsednik 

 

                                                 
1  KOM(2008)0450 - 2008/0149(COD). 


