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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o uzavretí medziinštitucionálnej dohody (IIA) o rozpočtovej disciplíne a zlepšení 
rozpočtového postupu
(2006/2028(ACI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a zlepšení 
rozpočtového postupu v prílohe tohto rozhodnutia,

– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet,

– so zreteľom na článok 120 ods. 1 rokovacieho poriadku a Oddiel IV body (1) a (2) a 
Oddiel XVIII bod (4) prílohy VI,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0000/2006),

keďže,

A. Európsky parlament, Rada a Komisia úspešne ukončili rokovania o novej 
medziinštitucionálnej dohode o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu 
pre obdobie 2007 - 2013 (ďalej len návrh dohody),

B. správa Výboru pre rozpočet pozitívne hodnotí politické a finančné opatrenia uvedené v 
návrhu dohody,

C: návrh dohody nevyvoláva žiadne problémy súvisiace s nezlučiteľnosťou s primárnymi 
právnymi predpismi Európskej únie a v plnej miere rešpektuje výsady Parlamentu v 
oblasti rozpočtu;

D. návrh dohody nie je zo žiadneho hľadiska v rozpore s rokovacím poriadkom Parlamentu;
pochybnosti sa však môžu objaviť v súvislosti s tým, či by to nebolo rozumné, keby sa 
prijali zmeny a doplnenia k rokovaciemu poriadku, predovšetkým k jeho prílohe IV, ktoré 
by umožnili, aby sa Parlament za čo najlepších podmienok zapojil do mnohých 
osobitných postupov uvedených v návrhu dohody; mohlo by tomu tak byť predovšetkým 
v prípade postupov, ktoré sa týkajú:

– úprav spojených s nadmernými vládnymi deficitmi,

– revízie finančného rámca,
– uvoľnenia rezervy na pomoc v núdzových situáciách,

– uvoľnenia prostriedkov Fondu solidarity Európskej únie,
– mobilizácie nástroja pružnosti,

– uvoľnenia prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii,
– úpravy finančného rámca v dôsledku rozšírenia,
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1. schvaľuje znenie návrhu dohody v prílohe k tomuto rozhodnutiu;

2. žiada svoj príslušný výbor, aby preskúmal rozsah, v akom by bolo vhodné zmeniť 
rokovací poriadok, predovšetkým jeho prílohu IV, aby sa tak Parlament za čo najlepších 
podmienok mohol zapojiť do osobitných postupov uvedených v návrhu dohody;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie na vedomie Rade a Komisii.


