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Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 226 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), 

– ob upoštevanju Sklepa 95/167/ES, Euratom, ESPJ Evropskega parlamenta, Sveta in 

Komisije z dne 19. aprila 1995 o določbah, ki podrobneje urejajo uresničevanje 

preiskovalne pravice Evropskega parlamenta1, 

– ob upoštevanju svojega sklepa(EU) 2016/34 z dne 17. decembra 2015 o vzpostavitvi 

preiskovalnega odbora glede merjenja emisij v avtomobilskem sektorju ter njegovih 

pristojnostih, številčni sestavi in mandatu2, 

– ob upoštevanju člena 198 Poslovnika, 

– ob upoštevanju vmesnega poročila Preiskovalnega odbora Evropskega parlamenta za 

meritve emisij v avtomobilskem sektorju (A8-0246/2016), 

A. ker člen 226 PDEU določa pravno podlago za to, da lahko Evropski parlament brez 

poseganja v pristojnost nacionalnih sodišč ali sodišč Unije ustanovi začasni preiskovalni 

odbor zaradi preverjanja domnevnih kršitev ali nepravilnosti pri izvajanju zakonodaje 

Unije, in ker je to pomemben sestavni del nadzornih pristojnosti Parlamenta; 

B. ker se je Parlament na podlagi predloga konference predsednikov na plenarnem 

zasedanju 17. decembra 2015 odločil ustanoviti preiskovalni odbor, ki bi preučil 

domnevno neustrezno uporabo zakonodaje Unije v zvezi z meritvami emisij v 

avtomobilskem sektorju in podal morebitna priporočila, ki bi bila po njegovem mnenju 

v tej zadevi potrebna; 

C. ker preiskovalni odbor deluje v skladu z delovnim načrtom, ki vključuje: 

– program zaslišanj povabljenih prič in strokovnjakov, ki so namenjena zbiranju 
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ustreznih ustnih dokazov; 

– zahtevke za pisne dokaze prič in strokovnjakov, povabljenih na zaslišanja; 

– zahtevke za dokumente z namenom zbiranja ustreznih pisnih dokazov Komisije, 

organov držav članic in drugih ustreznih akterjev; 

– dve misiji za zbiranje informacij na kraju samem;  

– povzetke in študije, naročene v okviru proračuna za strokovno pomoč; 

– uradno pisno mnenje pravne službe Parlamenta v zvezi z vabljenjem oseb, ki bi 

lahko bile udeležene v sodnih postopkih, na pričanje; 

D. ker je preiskovalni odbor državam članicam, institucijam Unije in drugim organom 

poslal več vprašalnikov, na svojem spletišču pa je objavil javni poziv k predložitvi 

dokazov; 

E. ker bi ugotovitve potekajoče preiskave lahko prinesle dodano vrednost za okvir Unije za 

homologacijo; 

F. ker je Parlament s sklepom z dne 17. decembra 2015 zahteval, da preiskovalni odbor v 

šestih mesecih po začetku svojega dela pripravi vmesno poročilo; 

G. ker preiskovalni odbor zaradi narave svojega dela ne more podati nobenih končnih 

ugotovitev svojih preiskav, preden ne bo menil, da je izpolnil mandat; ker bi bilo zato 

prenagljeno, da bi preiskovalni odbor v vmesnem poročilu predstavil opažanja v zvezi z 

različnimi vidiki svojega mandata; 

H. ker dosedanji ustni in pisni dokazi, ki jih je odbor prejel in preučil, potrjujejo, da bo 

moral nadalje raziskati vse zadeve v okviru svojega mandata; 

1. spodbuja preiskovalni odbor, naj nadaljuje delo in v celoti izpolni mandat, ki mu ga je 

Parlament podelil v sklepu z dne 17. decembra 2015, in podpira vse ukrepe ter pobude, 

ki vodijo k izpolnitvi mandata; 

2. prosi konferenco predsednikov in predsedstvo, naj podpreta vse potrebne ukrepe, da bi 

preiskovalni odbor izpolnil svoj mandat, zlasti v zvezi z dovoljenji za zaslišanja in 

izredne seje, povračilo stroškov strokovnjakov in prič, misije in vsa druga upravičena 

tehnična sredstva; 

3. poziva Komisijo, naj pri podpori dela preiskovalnega odbora zagotovi takojšnjo pomoč 

in popolno preglednost, pri čemer naj v celoti spoštuje načelo lojalnega sodelovanja in 

poskrbi za vso možno tehnično in politično podporo, zlasti s hitrejšo predložitvijo 

zahtevane dokumentacije; pričakuje polno sodelovanje tako sedanjih kot nekdanjih 

komisarjev in generalnih direktoratov, ki jih to področje zadeva; poziva države članice, 

naj ob popolnem spoštovanju načela lojalnega sodelovanja preiskovalnemu odboru 

zagotovijo potrebno tehnično in politično podporo, zlasti naj Komisiji omogočijo 

hitrejšo predložitev zahtevanih dokumentov, če pa je za predložitev dokumentov 

potrebno soglasje držav članic, naj pospešijo svoje interne postopke za izdajo soglasja; 

4. zahteva, da vlade, parlamenti in pristojni organi držav članic ob polnem spoštovanju 



 

 

načela lojalnega sodelovanja, ki je določeno v pravu Unije, preiskovalnemu odboru 

pomagajo pri njegovih nalogah; 

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

parlamentom držav članic.  

 

 


