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Sprostitev varnostne rezerve v letu 2020: zagotavljanje nujne pomoči 
državam članicam in dodatna okrepitev mehanizma Unije na področju 
civilne zaščite/rescEU kot odziv na izbruh COVID-19
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2020 o predlogu sklepa Evropskega 
parlamenta in Sveta o sprostitvi varnostne rezerve v letu 2020 za zagotavljanje nujne 
pomoči državam članicam in dodatno okrepitev mehanizma Unije na področju civilne 
zaščite/rescEU kot odziv na izbruh COVID-19 (COM(2020)0172 – C9-0097/2020 – 
2020/2057(BUD))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2020)0172 
– C9-0097/2020),

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o 
večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–20201 in zlasti člena 13,

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med 
Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v 
proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju2 in zlasti točke 14,

– ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020, ki je bil 
dokončno sprejet 27. novembra 20193,

– ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 2/2020, ki ga je Komisija sprejela 2. 
aprila 2020 (COM(2020)0170),

– ob upoštevanju člena 163 Poslovnika,

1. odobri sklep, priložen tej resoluciji;

2. naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter 
poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

3. naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in 

1 UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
2 UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
3 UL L 57, 27.2.2020.



Komisiji.



PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o sprostitvi varnostne rezerve v letu 2020 za zagotavljanje nujne pomoči državam 
članicam in dodatno okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite/rescEU kot 

odziv na izbruh COVID-19
(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 
2020/547.)


