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6. Proceduren for udn#vnelse af Revisionsrettens medlemmer

A4-0001/95

Beslutning om proceduren for h#ring af Europa-Parlamentet om udn#vnelsen af Revisionsrettens
medlemmer

Europa-Parlamentet,

- der henviser til forretningsordenens artikel 148,

- der henviser til sin beslutning af 17. november 1992(1),

- der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A4-0001/95),

                                                
(1) EFT C 337 af 21.12.1992, s. 51.

A. der henviser til, at samarbejdet mellem Revisionsretten og Parlamentet, som er kernen i Den Europæiske
Unions budgetkontrolordning, belastes, hvis Parlamentet afgiver en negativ udtalelse om medlemmer af
Revisionsretten,

B. der henviser til, at der indtil ændringen af traktaten i 1996 med henblik på indførelse af en procedure med
samstemmende udtalelse bør indføres regler, som kan mindske risikoen for uoverensstemmelse mellem
Parlamentets udtalelse og Rådets afgørelse,

1. pålægger Budgetkontroludvalget at sætte sig i forbindelse med de ansvarlige myndigheder i de
medlemsstater, der skal udpege en kandidat til Revisionsretten, og meddele dem de kriterier og
procedurer, som Parlamentet har fastlagt;

2. anmoder Rådet om at forpligte sig til:

- i sine forslag at overholde alle de kriterier, som Parlamentet har fastlagt i sin ovennævnte beslutning af
17. november 1992, idet Parlamentet for sin del vil sørge for, at disse kriterier overholdes strengt
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- at fremlægge kandidaturerne mindst 10 uger før det tidspunkt, der er fastsat for udnævnelsen af de
pågældende medlemmer, da enhver forsinkelse fra Rådets side vil resultere i, at Parlamentets udtalelse
forsinkes tilsvarende(1)

- at vedlægge meddelelsen om kandidatur de relevante faglige oplysninger samt alle de oplysninger,
udtalelser, meningstilkendegivelser og informationer, som det har modtaget i forbindelse med
udvælgelsesproceduren i den pågældende medlemsstat

- at fremsende alle oplysninger vedrørende kandidaturerne, som det får fra medlemsstaterne, da
tilbageholdelse af oplysninger fra Rådets side vil betyde, at Parlamentet bliver nødt til at foretage
direkte undersøgelser, hvilket igen vil trække proceduren i langdrag;

3. føjer derfor, hvad angår proceduren såvel i Budgetkontroludvalget som i plenarforsamlingen, følgende til
sin beslutning af 17. november 1992:

a) Alle udtalelser fremlægges i form af en betænkning, der vedtages med simpelt flertal, ikke indeholder
betragtninger og udelukkende omhandler udnævnelsen.

b) Udtalelsen indeholder en kortfattet begrundelse, som ikke sættes under afstemning.

c) Betænkningen omfatter en begrundelse, som ikke sættes under afstemning, henvisninger til grundlaget
for høringen af Parlamentet, som heller ikke sættes under afstemning, og en dispositiv del, som kun
kan være

- en positiv udtalelse, eller
- en negativ udtalelse.

Betænkningen må ikke indeholde betragtninger, som skal sættes under afstemning.

4. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og til orientering til Revisionsretten og
Kommissionen.

                                                
(1) I de tilfælde hvor det drejer sig om kandidater fra de nye medlemslande, som først kan indstilles den

1. januar 1995, beder Parlamentet Rådet om at handle hurtigt i forbindelse med indstillingen. Til gengæld
lover Parlamentet at behandle og vedtage sine udtalelser så hurtigt som overhovedet muligt.


