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PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o sklenitvi medinstitucionalnega sporazuma (MIS) o proračunski disciplini in 
izboljšanju proračunskega postopka
2006/2028(ACI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju  osnutka medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini in 
izboljšanju proračunskega postopka, priloženega temu sklepu,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun,

– ob upoštevanju člena 120(1) poslovnika, točk (1) in (2) oddelka IV  ter točke (4) oddelka 
XVIII priloge VI tega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0000/2006),

ker

A. so Evropski parlament, Svet in Komisija uspešno zaključili pogajanja o novem 
medinstitucionalnem sporazumu o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega 
postopka za obdobje 2007-2013 (v nadaljnjem besedilu "osnutek sporazuma"),

B. poročilo Odbora za proračun pozitivno ocenjuje politične in finančne izbire, ki jih vsebuje 
osnutek sporazuma,

C. osnutek sporazuma ne ustvarja nobenih težav glede neskladnosti s primarno evropsko 
zakonodajo in v celoti spoštuje proračunske pristojnosti Parlamenta,

D. ni osnutek sporazuma z nobenega vidika v nasprotju s poslovnikom Parlamenta; vendar se 
lahko postavi vprašanje, ali bi bilo primerno sprejeti nekaj predlogov sprememb k 
poslovniku, zlasti k njegovi prilogi IV, da bi omogočili sodelovanje Parlamenta pod 
najboljšimi možnimi pogoji v številnih posebnih postopkih, ki jih predvideva osnutek 
sporazuma; to bi zlasti lahko veljalo za postopke, ki zadevajo:

– prilagoditve v zvezi s čezmernimi javnofinančnimi primanjkljaji,
– revizijo finančnega okvira,

– uporabo rezerve za nujno pomoč, 
– uporabo sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije,

– uporabo instrumenta prilagodljivosti,
– uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji,

– prilagoditev finančnega okvira za potrebe širitve,

1. potrdi besedilo osnutka sporazuma, priloženega tej resoluciji;
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2. zahteva od pristojnega odbora, naj preuči, v kakšnem obsegu bi bilo primerno spremeniti 
poslovnik, zlasti njegovo prilogo IV, da bi omogočili Parlamentu sodelovanje pod 
najboljšimi pogoji v posebnih postopkih, ki jih predvideva osnutek sporazuma;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji v vednost.


