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SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de bevoegde Commissie begrotingscontrole 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat overeenkomstig artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie het Europees Parlement als enige verantwoordelijk is voor het 
verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese 
Unie en dat de begroting van de Raad deel uitmaakt van de begroting van de Unie;

B. overwegende dat de Commissie uit hoofde van artikel 319, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie 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;

1. onderstreept de noodzaak van een memorandum van overeenstemming tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de verstrekking van de informatie 
die het Parlement nodig heeft om met kennis van zaken te kunnen beslissen over de 
kwijting; is van mening dat de daartoe te voeren onderhandelingen met de Raad moeten 
worden hervat en uitgebreid met de Commissie, om ervoor te zorgen dat het Parlement 
de nodige informatie krijgt over de wijze waarop de Raad zijn begroting uitvoert, hetzij 
rechtstreeks, hetzij via de Commissie;

2. is ingenomen met de verklaringen van de voorgedragen vicevoorzitter Věra Jourová en 
de voorgedragen commissaris Johannes Hahn tijdens hun hoorzittingen voor het 
Parlement, waarin zij hebben aangegeven dat zij bereid zijn overleg te plegen over deze 
aangelegenheid teneinde te komen tot meer transparantie over de uitvoering van de 
begroting van de Raad; wijst op de jurisprudentie van het Hof van Justitie over het recht 
van belastingbetalers en de publieke opinie om op de hoogte te worden gehouden van 
het gebruik van overheidsinkomsten;

3. is van mening dat het Parlement zijn kwijtingsbesluiten met betrekking tot de uitvoering 
van de begroting alleen aan de Commissie moet richten en tegelijkertijd de praktijk 
moet voortzetten om begeleidende resoluties aan te nemen met opmerkingen voor elk 
van de instellingen en organen van de Unie, teneinde ervoor te zorgen dat geen enkele 
afdeling van de EU-begroting wordt uitgevoerd zonder gedegen controle; 

4. is van mening dat, hoewel de huidige situatie kan worden verbeterd door een betere 
samenwerking tussen de instellingen van de Unie in het kader van de Verdragen, 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 afzonderlijk kwijting 
te verlenen.


