
AD\767601SL.doc PE419.941v02-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 










 2009

Odbor za razvoj

2008/2120(INI)

18.2.2009

MNENJE
Odbora za razvoj

za Odbor za ustavne zadeve

o razvoju odnosov med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti po 
lizbonski pogodbi
(2008/2120(INI))

Pripravljavec mnenja: Thijs Berman

Adlib Express Watermark



PE419.941v02-00 2/4 AD\767601SL.doc

SL

PA_NonLeg

Adlib Express Watermark



AD\767601SL.doc 3/4 PE419.941v02-00

SL

POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. odobrava, da bo demokratični nadzor, ki ga bodo izvajali nacionalni parlamenti, in bo 
temeljil na načelu subsidiarnosti, izboljšal usklajenost, preglednost in povezljivost 
Evropske unije in držav članic na področju razvojnega sodelovanja; 

2. poudarja, da bosta razvojni agendi, v kateri sta izkoreninjenje revščine in doseganje 
razvojnih ciljev tisočletja glavna cilja, zelo koristila jasna razmejitev dela in usklajeno 
prizadevanje na nacionalni ravni in na ravni EU, kakor je bilo sklenjeno v deklaraciji o 
učinkovitosti pomoči, ki jo je sprejel forum na visoki ravni o učinkovitosti pomoči v 
Parizu 2. marca 2005; 

3. meni, da imajo nacionalni parlamenti ključno vlogo pri krepitvi politične legitimnosti 
politike razvojnega sodelovanja EU, saj usklajena prizadevanja vodijo k boljšim 
rezultatom in k učinkoviti uporabi uradne razvojne pomoči;

4. poudarja, da lizbonska pogodba odpira pot vključitvi evropskega razvojnega sklada v 
splošni proračun Evropske unije, ne da bi jo bilo treba spreminjati; je trdno prepričan, da 
je za demokratičen nadzor evropskega razvojnega sklada, vse dokler ta ne bo vključen v 
proračun, potreben bolj temeljit pristop nacionalnih parlamentov držav članic; poziva Svet 
in Komisijo, naj pri vmesnem pregledu v letu 2009 evropski razvojni sklad vključita v 
splošni proračun Unije, saj bo to prispevalo k preglednosti in demokratični legitimnosti 
pomembnega dela razvojne politike in proračuna Evropske unije;

5. izraža polno pripravljenost za sodelovanje z nacionalnimi parlamenti pri demokratičnem 
nadzoru instrumenta za razvojno sodelovanje.
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