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Financijska pravila koja se primjenjuju na opći proračun Unije ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 5. srpnja 2018. o prijedlogu uredbe 
Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći 
proračun Unije i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2012/2002, uredbi (EU) br. 1296/2013, (EU) 
br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) 
br. 1306/2013, (EU) br. 1307/2013, (EU) br. 1308/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) 
br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014, (EU) br. 652/2014 Europskog 
parlamenta i Vijeća i Odluke br. 541/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća 
(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282A(COD))
(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 
(COM(2016)0605),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 42., članak 43. stavak 2., članak 46. 
točku (d)., članak 149., članak 153. stavak 2. točku (a), članak 164., članak 168. stavak 
4. točku (b), članak 172., članak 175., članak 177., članak 178., članak 189. stavak 2., 
članak 212. stavak 2., članak 322. stavak 1. i članak 349. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unije i članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku 
energiju u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0372/2016),

– uzimajući u obzir mišljenje Odbora za pravna pitanja o predloženoj pravnoj osnovi,

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir mišljenje Europskog revizorskog suda br. 1/2017 od 26. siječnja 
2017.1,

– uzimajući u obzir privremeni sporazum koji su odobrili nadležni odbori u skladu s 
člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 
19. travnja 2018. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 
294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir članke 59. i 39. Poslovnika,
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– uzimajući u obzir zajedničke rasprave Odbora za proračune i Odbora za proračunski 
nadzor u skladu s člankom 55. Poslovnika,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune i Odbora za proračunski nadzor te 
mišljenja Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja, Odbora za industriju, istraživanje i 
energetiku, Odbora za promet i turizam, Odbora za regionalni razvoj, Odbora za 
poljoprivredu i ruralni razvoj, Odbora za vanjske poslove, Odbora za razvoj, Odbora za 
ribarstvo i Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-
0211/2017),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. prima na znanje izjave Komisije priložene ovoj Rezoluciji;

3. prihvaća zajedničku izjavu Parlamenta, Vijeća i Komisije priloženu ovoj Rezoluciji;

4. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili 
namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

5. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 
nacionalnim parlamentima.



P8_TC1-COD(2016)0282A

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 5. srpnja 2018. radi 
donošenja Uredbe (EU, Euratom) 2018/… Europskog parlamenta i Vijeća o 
financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba 
(EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) 
br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 
541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara 
konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU, Euratom) 2018/1046)



Prilog I. zakonodavnoj rezoluciji

Izjava u vezi s člankom 38. Objava informacija o primateljima i drugih informacija:

„Komisija će preko mreža s državama članicama podupirati razmjenu dobrih praksi u pogledu 

objave informacija o primateljima sredstava Unije koja se izvršavaju u okviru podijeljenog 

upravljanja. Komisija će uzeti u obzir iskustva stečena pri pripremi sljedećeg višegodišnjeg 

financijskog okvira.”

Izjava u vezi s člankom 266. Posebne odredbe o projektima u vezi s nekretninama:

„Komisija i ESVD obavijestit će Europski parlament i Vijeće u okviru radnog dokumenta iz 

članka 266. o svakoj prodaji i kupnji zgrada, uključujući one ispod praga utvrđenog u tom 

članku.”



Prilog II. zakonodavnoj rezoluciji

Zajednička izjava o postupku davanja razrješnice i datumu donošenja završne 

računovodstvene dokumentacije EU-a

„Europski parlament, Vijeće i Komisija u suradnji s Europskim revizorskim sudom utvrdit će 

pragmatičan raspored za postupak davanja razrješnice.

U tom kontekstu Komisija potvrđuje da će nastojati donijeti konsolidiranu godišnju 

računovodstvenu dokumentaciju EU-a za financijsku godinu 2017. do 30. lipnja 2018. pod 

uvjetom da Europski revizorski sud proslijedi sve nalaze u vezi s pouzdanosti te dokumentacije 

EU-a i sve konsolidirane računovodstvene dokumentacije subjekatâ do 15. svibnja 2018., a svoj 

nacrt godišnjeg izvješća do 15. lipnja 2018.

Komisija ujedno potvrđuje da će nastojati dostaviti svoje odgovore na godišnje izvješće 

Europskog revizorskog suda za financijsku godinu 2017. do 15. kolovoza 2018. pod uvjetom 

da Europski revizorski sud proslijedi svoj nacrt opažanja Komisiji do 1. lipnja 2018.”


