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Instrument financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po 

svetu ***III 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2011 o skupnem 

besedilu, ki ga je odobril Spravni odbor, o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o 

spremembi Uredbe (ES) št. 1889/2006 o uvedbi instrumenta financiranja za spodbujanje 

demokracije in človekovih pravic po svetu (PE-CONS 00058/2011 – C7-0378/2011 – 

2009/0060B(COD)) 

 

(Redni zakonodajni postopek: tretja obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju skupnega besedila, ki ga je odobril Spravni odbor, in zadevne izjave 

Parlamenta in Sveta (PE-CONS 00058/2011 – C7-0378/2011), 

– ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave1 o predlogu Komisije Parlamentu in 

Svetu (KOM(2009)0194), 

– ob upoštevanju svojega stališča iz druge obravnave2 o stališču Sveta iz prve obravnave1, 

– ob upoštevanju mnenja Komisije o spremembah Evropskega parlamenta k stališču Sveta s 

prve obravnave (KOM(2011)0170), 

– ob upoštevanju stališča Sveta iz druge obravnave, 

– ob upoštevanju člena 294(13) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 69 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila delegacije v Spravnem odboru (A7-0404/2011), 

1. odobri skupno besedilo; 

2. potrdi skupno izjavo Parlamenta in Sveta, priloženo k tej resoluciji; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj s predsednikom Sveta podpiše akt v skladu s členom 

297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije; 

4. naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko bo preverjeno, da so bili vsi postopki 

pravilno zaključeni, podpiše akt in po dogovoru z generalnim sekretarjem Sveta, skupaj z 

izjavo Parlamenta in Sveta, uredi objavo v Uradnem listu Evropske unije; 

5. naroči svojemu predsedniku, naj to zakonodajno resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in 

nacionalnim parlamentom. 

                                                 
1  Sprejeta besedila z dne 21. oktobra 2010, P7_TA(2010)0380. 
2  Sprejeta besedila z dne 3. februarja 2011, P7_TA(2011)0031. 



Priloga k zakonodajni resoluciji 

 

Izjava Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi delegiranih aktov v prihodnjem večletnem 

finančnem okviru za obdobje 2014–2020 

 

Evropski parlament in Svet sta seznanjena s sporočilom Komisije "Proračun za strategijo 

Evropa 2020" (KOM(2011)05002), zlasti v zvezi s predlagano uporabo delegiranih aktov v 

prihodnjih zunanjih finančnih instrumentih, in pričakujeta zakonodajne predloge, ki jih bosta 

ustrezno preučila. 

 

                                                                                                                                                           
1  UL C 7 E, 12.1.2011, str. 14. 
2  Komisija v svojem sporočilu "Proračun za strategijo Evropa 2020" (KOM(2011)0500) 

izjavlja, da: "Poleg tega bo prihodnja pravna podlaga za različne instrumente predlagala 

obsežno uporabo delegiranih aktov, kar bo omogočilo večjo prožnost pri upravljanju 

politik v obdobju financiranja, a bo pri tem upoštevala posebne pravice obeh vej 

zakonodajne oblasti." In: "Ugotovljeno je bilo, da je treba izboljšati demokratično presojo 

zunanje pomoči. To se lahko doseže z uporabo delegiranih aktov skladno s členom 290 

Pogodbe za nekatere vidike programov, s čimer bi bili sozakonodajalcema zagotovljeni 

enaki pogoji, načrtovanje pa bi bilo prožnejše. Predlaga se, naj se presoja evropskega 

razvojnega sklada uskladi z instrumentom za razvojno sodelovanje, vendar naj se 

upoštevajo posebnosti tega instrumenta." 

 


