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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsniu Europos 
Parlamentas yra vienintelis atsakingas už Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 
įvykdymo patvirtinimą ir kadangi Tarybos biudžetas sudaro Sąjungos biudžeto skirsnį;

B. kadangi pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnio 2 dalies nuostatas 
Komisija, Europos Parlamentui paprašius, turi pateikti visą reikalingą informaciją apie 
išlaidų vykdymą ir finansų kontrolės sistemų veikimą;

1. pabrėžia, kad reikalingas Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimo 
memorandumas dėl informacijos, būtinos tam, kad Parlamentas galėtų priimti pagrįstą 
sprendimą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, teikimo; mano, kad derybos su Taryba 
šiuo tikslu turėtų būti atnaujintos ir išplėstos, kad būtų įtraukta ir Komisija, siekiant 
užtikrinti, kad Parlamentui būtų teikiama būtina informacija apie tai, kaip Taryba vykdo 
savo biudžetą – tiesiogiai arba per Komisiją;

2. palankiai vertina paskirtosios Komisijos pirmininko pavaduotojos Věros Jourová ir 
paskirtojo Komisijos nario Johanneso Hahno pareiškimus, padarytus per klausymus 
Parlamente, t. y. kad jie pasirengę šiuo klausimu imtis veiksmų, kad padėtų užtikrinti 
didesnį Tarybos biudžeto vykdymo skaidrumą; atkreipia dėmesį į Teisingumo Teismo 
praktiką, susijusią su mokesčių mokėtojų ir visuomenės teise būti informuotiems apie 
viešųjų pajamų naudojimą;

3. laikosi nuomonės, kad Parlamentas turėtų teikti savo sprendimus dėl biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo tik Komisijai, toliau laikydamasis praktikos priimti susijusias rezoliucijas 
su pastabomis, skirtomis kiekvienai iš Sąjungos institucijų ir įstaigų, siekiant užtikrinti, 
kad be tinkamo tikrinimo nebūtų įgyvendinama jokia ES biudžeto dalis; 

4. mano, kad šiuo metu padėtį būtų galima pagerinti vykdant geresnį Sąjungos institucijų 
bendradarbiavimą remiantis Sutartimis, bet galiausiai gali prireikti peržiūrėti ir Sutartis 
siekiant, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra būtų aiškesnė, atsižvelgiant į 
tai, kad Parlamentui suteiktas aiškus įgaliojimas teikti biudžeto įvykdymo patvirtinimą 
kiekvienai institucijai ir įstaigai atskirai.


