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SUGGESTIES 

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat de transparantie en de controle van de overheidsfinanciën algemene 

democratische beginselen vormen die de Unie moet eerbiedigen; 

B. overwegende dat de kwijtingsprocedure deel uitmaakt van het concept van 

representatieve democratie; 

C. overwegende dat het Europees Parlement uit hoofde van artikel 319 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie als enige bevoegd is tot het verlenen van 

kwijting voor de tenuitvoerlegging van de algemene begroting van de Europese Unie; 

D. overwegende dat de begroting van de Raad een onderdeel vormt van de begroting van 

de Unie; 

E. overwegende dat de Commissie uit hoofde van artikel 319, lid 2, van het VWEU het 

Europees Parlement op diens verzoek alle nodige informatie moet verstrekken met 

betrekking tot de uitgaven en de werking van de systemen voor financiële controle; 

F. overwegende dat juridische en academische deskundigen tijdens de workshop van het 

Parlement op 27 september 2012 over het recht van het Parlement om kwijting te 

verlenen aan de Raad, het recht van het Parlement op informatie benadrukten; 

G. overwegende dat elk van de instellingen van de Unie overeenkomstig artikel 335 

VWEU administratieve autonomie bezit, en dat de instellingen overeenkomstig artikel 

55 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de 

Raad1 (Financieel Reglement) individueel verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van 

hun afdelingen van de begroting; 

H. overwegende dat het Parlement bij gebrek aan de nodige informatie niet in staat is met 

kennis van zaken een besluit te nemen over de verlening van kwijting; 

1.  wijst erop dat de procedure van het afzonderlijk verlenen van kwijting aan elke 

instelling en elk orgaan van de Unie een gevestigde praktijk vormt, die het Parlement is 

beginnen hanteren om de transparantie en de democratische verantwoordingsplicht ten 

aanzien van de belastingbetalers van de Unie te waarborgen; benadrukt dat deze 

handelswijze daadwerkelijk een garantie zou moeten vormen voor het recht en de taak 

van het Parlement om toezicht te houden op de volledige begroting van de Unie; 

2.  wijst er verder op dat de Commissie in haar brief van 23 januari 2014 het standpunt naar 

voren bracht dat alle instellingen volledig deel uitmaken van het follow-upproces 

betreffende de opmerkingen van het Parlement tijdens de kwijtingsprocedure, en dat 

alle instellingen medewerking moeten verlenen om een soepel verloop van de 

                                                 
1 Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot 

vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van 

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 
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kwijtingsprocedure te garanderen met volledige eerbiediging van de relevante 

bepalingen in het VWEU en in de relevante secundaire wetgeving;  

3.  benadrukt dat de Commissie in haar brief eveneens verklaarde dat zij geen toezicht zal 

houden op de tenuitvoerlegging van de begrotingen van de andere instellingen en dat 

het beantwoorden van vragen die aan een andere instelling zijn gericht, de autonomie 

van die instelling inzake de tenuitvoerlegging van haar eigen afdeling van de begroting 

zou aantasten; 

4. benadrukt dat de Raad zich sinds 2009 als enige niet onderwerpt aan de praktijk van de 

door het Europees Parlement verleende begrotingskwijting, door met name te weigeren 

de nodige informatie te verstrekken, op schriftelijke vragen te antwoorden en de 

hoorzittingen en debatten over de uitvoering van zijn begroting bij te wonen, en wijst 

erop dat dit betekent dat ruim drie miljard EUR aan Europese openbare middelen op 

ondoorzichtige wijze zijn besteed;  

5.  is teleurgesteld over het feit dat het Parlement en de Raad de afgelopen jaren niet goed 

hebben samengewerkt op het gebied van het houden van toezicht op de uitvoering van 

de begroting en beschouwt dit als een negatief signaal ten aanzien van de burgers van de 

Unie; 

6. is van mening dat deze situatie een ernstige schending inhoudt van de uit de Verdragen 

voortvloeiende verplichtingen en met name het beginsel van oprechte samenwerking 

tussen de instellingen, en dat hier snel iets aan moet worden gedaan, zodat de volledige 

begroting van de Unie kan worden gecontroleerd; verwijst in dit verband naar artikel 15 

VWEU, waarin wordt bepaald dat de instellingen, organen en instanties van de Unie op 

een zo transparant mogelijke manier moeten handelen;  

7.  vraagt de Raad transparant te handelen en volledige verantwoording te aanvaarden 

tegenover de burgers van de Unie, door net als de andere Europese instellingen deel te 

nemen aan de jaarlijkse kwijtingsprocedure; 

8.  roept ertoe op om artikel 319, lid 1, en artikel 317, lid 2, VWEU, en de artikelen 55, 165 

en 166 van het Financieel Reglement als rechtsgrondslag te gebruiken voor de 

uitoefening door het Parlement van zijn impliciete recht om een afzonderlijk besluit te 

nemen inzake het verlenen van kwijting aan de Raad, in aanvulling op het expliciete 

recht van het Parlement om de Commissie kwijting te verlenen; 

9. vraagt de Raad in overleg te treden met het Europees Parlement om ervoor te zorgen dat 

het Parlement zijn recht op de toegang tot informatie over de uitvoering van de 

begroting van de Raad kan uitoefenen; is van mening dat dit een verplichting inhoudt 

voor de Raad om de gevraagde informatie te verstrekken; 

10.  herinnert de Raad aan het standpunt van de Commissie zoals weergegeven in haar brief 

van 23 januari 2014, dat inhoudt dat zij geen toezicht zal houden op de 

tenuitvoerlegging van de begrotingen van de andere instellingen en dat het 

beantwoorden van vragen die aan een andere instelling zijn gericht, de autonomie van 

die instelling inzake de tenuitvoerlegging van haar eigen afdeling van de begroting zou 

aantasten; 
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11. is van mening, ondanks het feit dat de situatie alvast kan worden verbeterd door middel 

van betere samenwerking tussen de instellingen van de Unie in het kader van de 

Verdragen, dat het mogelijk is dat de Verdragen op termijn moeten worden herzien om 

de kwijtingsprocedure transparanter te maken, met name door het Parlement de 

expliciete bevoegdheid te geven om alle instellingen en organen van de Unie 

individueel kwijting te verlenen. 
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