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6. ####### ### ##### ### ########## #########

#4-0001/95

####### ####### ## ### ############ ########### #### ### ############# ### ########## ############
### ### ###### ### ##### ### ########## #########

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

- έχοντας υπόψη το άρθρο 148 του Κανονισµού του,
- έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 17ης Νοεµβρίου 1992 για τη διαδικασία διαβούλευσης του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου για τον ορισµό των µελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου(1),
- έχοντας υπόψη του έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισµού (έγγρ. Α4-0001/95),

Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία µεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Κοινοβουλίου η οποία
βρίσκεται στο επίκεντρο του συστήµατος δηµοσιονοµικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διαταραχθεί
εάν για ορισµένα µέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκδοθεί αρνητική γνωµοδότηση του Κοινοβουλίου,

Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι εν αναµονή της τροποποίησης της Συνθήκης το 1996 µε στόχο την καθιέρωση της
διαδικασίας σύµφωνης γνώµης πρέπει να θεσπιστούν ορισµένοι κανόνες, προκειµένου να περιορισθεί ο
κίνδυνος να είναι αντίθετη η γνωµοδότηση του Κοινοβουλίου προς την απόφαση του Συµβουλίου,

1. αναθέτει στην αρµόδια Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού να έλθει σε επαφή µε τις αρµόδιες αρχές των
κρατών µελών που πρόκειται να ορίσουν υποψήφιο για το Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειµένου να τους
αναλύσουν τα κριτήρια και τις διαδικασίες που έχουν καθορισθεί από το Κοινοβούλιο·

2. καλεί το Συµβούλιο να δεσµευθεί ότι:
- θα τηρήσει, στις προτάσεις του, όλα τα κριτήρια που καθορίστηκαν από το Κοινοβούλιο µε το ανωτέρω

ψήφισµά του της 17ης Νοεµβρίου 1992, γνωρίζοντας ότι το Κοινοβούλιο από την πλευρά του θα
επαγρυπνεί ώστε να µην υπάρξει παρέκκλιση από την αυστηρή εφαρµογή των εν λόγω κριτηρίων·

- θα υποβάλει τα ονόµατα των υποψηφίων τουλάχιστον δέκα εβδοµάδες πριν από την προβλεπόµενη για
τον ορισµό των µελών του Συνεδρίου ηµεροµηνία, γνωρίζοντας ότι κάθε καθυστέρηση του Συµβουλίου
θα συνεπάγεται αντίστοιχη παράταση των προθεσµιών για την έκδοση της γνωµοδότησης του
Κοινοβουλίου·(2)

- θα επισυνάψει στη γνωστοποίηση των υποψηφιοτήτων τις δέουσες επαγγελµατικές πληροφορίες καθώς
και όλα τα στοιχεία και τις γνωµοδοτήσεις, γνώµες, πληροφορίες που του έχουν διαβιβαστεί στο πλαίσιο
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε κάθε κράτος µέλος·

- θα διαβιβάσει κάθε πληροφορία σχετικά µε τις υποψηφιότητες που του έχουν απευθυνθεί από τα κράτη
µέλη, γνωρίζοντας ότι η παρακράτηση πληροφοριών από το Συµβούλιο θα υποχρεώσει το Κοινοβούλιο
να προχωρήσει σε άµεση διερεύνηση του θέµατος, πράγµα που θα συνεπαγόταν, και στο σηµείο αυτό
ακόµα, παράταση της διαδικασίας·

3. όσον αφορά τις διαδικασίες ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισµού και στην Ολοµέλεια
συµπληρώνει ως εξής το ψήφισµα της 17ης Νοεµβρίου 1992:
α) κάθε γνωµοδότηση υποβάλλεται υπό µορφήν έκθεσης που πρέπει να εγκριθεί µε απλή πλειοψηφία,

έκθεση η οποία δεν περιλαµβάνει αιτιολογικές σκέψεις και περιορίζεται στην απλή διατύπωση γνώµης

                                                
     (1) ΕΕ C 337 της 21.12.1992, σελ. 51

     (2) Εφόσov πρόκειται για υπoψήφιoυς από τα vέα κράτη µέλη, υπoψήφιoυς πoυ δεv µπoρoύv vα oρισθoύv
πριv από τηv 1η Iαvoυαρίoυ 1995, τo Κoιvoβoύλιo επιθυµεί vα επιδείξει τo Συµβoύλιo µεγάλη
επιµέλεια κατά τov oρισµό και δεσµεύεται, από τηv πλευρά τoυ, vα τηρήσει στo αvώτατo δυvατό
όριo τις πρoθεσµίες πoυ είvαι αvαγκαίες για τηv εvηµέρωση και τηv έγκριση τωv γvωµoδoτήσεώv
τoυ.
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σχετικά µε τον ορισµό των µελών·
β) η σύντοµη αιτιολόγηση των γνωµοδοτήσεων αυτών παρατίθεται σε αιτιολογική έκθεση που δεν

υποβάλλεται σε ψηφοφορία·
γ) η έκθεση περιλαµβάνει αιτιολογική έκθεση που δεν τίθεται σε ψηφοφορία, αιτιολογικές αναφορές που

υπενθυµίζουν τους όρους υπό τους οποίους επελήφθη του θέµατος το Κοινοβούλιο οι οποίες επίσης δεν
τίθενται σε ψηφοφορία και διατακτικό που δεν µπορεί παρά να είναι:

- είτε γνωµοδότηση υπέρ·
- είτε γνωµοδότηση κατά.

Η έκθεση δεν περιλαµβάνει αιτιολογικές σκέψεις που τίθενται σε ψηφοφορία.

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και, για ενηµέρωση, στο
Ελεγκτικό Συνέδριο και την Επιτροπή


