
 

 

P7_TA(2014)0433 

Tradicionalna lastna sredstva in lastna sredstva iz naslova DDV in BND ter 

ukrepi za zagotavljanje denarnih sredstev * 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2014 o osnutku uredbe 

Sveta o načinih in postopkih za dajanje tradicionalnih lastnih sredstev ter lastnih sredstev 

iz naslovov DDV in BND na razpolago ter ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev 

(prenovitev) (05603/2014 – C7-0037/2014 – 2011/0185(CNS)) 

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje – prenovitev) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju osnutka Sveta (05603/2014), 

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2011)0742), 

– ob upoštevanju člena 322(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 106a Pogodbe 

o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, v skladu s katerima se je Svet 

posvetoval s Parlamentom (C7-0037/2014), 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. marca 2007 o prihodnosti lastnih sredstev 

Evropske unije1, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: novi 

večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo2, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. junija 2012 o večletnem finančnem okviru in 

lastnih sredstvih3, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2012 v interesu doseganja pozitivnega 

izida postopka odobritve večletnega finančnega okvira4, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2013 o sklepih Evropskega sveta z dne 

7. in 8. februarja 2013 o večletnem finančnem okviru5, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. julija 2013 o političnem sporazumu o večletnem 

finančnem okviru 2014–20206, 

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj 

sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov7, 

– ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 6. marca 2012, naslovljenega na 
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Odbor za proračun v skladu s členom 87(3) Poslovnika, 

– ob upoštevanju členov 87 in 55 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0268/2014), 

A. ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in 

Komisije predlog Komisije ne vključuje bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem 

opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb 

prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija 

obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb; 

1. odobri osnutek Sveta, kakor je bil prilagojen v skladu s predlogi posvetovalne skupine 

pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije; 

2. poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament; 

3. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti besedilo, 

ki ga je odobril Parlament; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 

 

 


