
6. Procedure voor de benoeming van de leden van de Rekenkamer

A4-0001/95

Resolutie over de te volgen procedure bij de raadpleging van het Parlement inzake de
benoeming van de leden van de Rekenkamer

Het Europees Parlement,

-. gelet op artikel 148 van zijn Reglement,

-. onder verwijzing naar zijn resolutie van 17 november 1992 over de procedure van
raadpleging van het Europees Parlement met het oog op de benoeming van de leden van de
Rekenkamer (1),

-. gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A4-0001/95),

                                                
     (1) PB C 337 van 21.12.1992, blz. 51.

A. overwegende dat de samenwerking tussen de Rekenkamer en het Parlement, die de basis
vormt van de begrotingscontrole in de Europese Unie, wordt verstoord door het feit dat het
Parlement over bepaalde leden van de Kamer een negatief advies uitbracht,

B. overwegende dat, in afwachting van de herziening van het Verdrag in 1996 en de invoering
van de instemmingsprocedure, een aantal regels moeten worden vastgesteld om
tegenstrijdigheden tussen het advies van het Parlement en het besluit van de Raad zoveel
mogelijk te voorkomen,
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1. verzoekt zijn Commissie begrotingscontrole contact op te nemen met de bevoegde instanties
van de lid-staten die een kandidaat voor de Rekenkamer moeten aanwijzen om hen te
informeren over de door het Parlement vastgestelde criteria en procedures;

2. wenst dat de Raad zich ertoe verplicht:
- in zijn voorstellen rekening te houden met de criteria die het Parlement in zijn

voornoemde resolutie van 17 november 1992 heeft vastgesteld, waarbij het Parlement
toezegt dat het niet van deze criteria zal afwijken;

- de kandidaturen in te dienen uiterlijk 10 weken voor de datum waarop de betrokken
leden moeten worden benoemd, waarbij elke vertraging van de Raad zal leiden tot een
overeenkomstige vertraging in de opstelling van het advies van het Parlement (1);

- de kennisgeving van de kandidaturen vergezeld te doen gaan van alle ter zake dienende
informatie over de beroepssituatie van de kandidaten, alsmede alle inlichtingen en
adviezen die de Raad zijn voorgelegd in het kader van de besluitvormingsprocedure in
de lid-staten zelf;

- het Parlement op de hoogte te brengen van alle door de lid-staten verstrekte inlichtingen
met betrekking tot de kandidaturen, waarbij het achterhouden van informatie door de
Raad het Parlement ertoe zou verplichten een onafhankelijk onderzoek in te stellen,
hetgeen de procedure nog zou verlengen;

3. vult zijn resolutie, ten aanzien van de procedure in de Commissie begrotingscontrole zowel
als in de plenaire vergadering, als volgt aan:
a) alle adviezen worden ingediend in de vorm van een verslag dat met een gewone

meerderheid moet worden goedgekeurd; dit verslag bevat geen overwegingen en beperkt
zich tot de uitdrukking van het advies inzake de benoeming;

b) de beknopte motivering van de adviezen wordt opgenomen in een toelichting waarover
niet wordt gestemd;

c) het verslag omvat een toelichting waarover niet wordt gestemd, visa met betrekking tot
de omstandigheden van de raadpleging van het Parlement waarover evenmin wordt
gestemd en een dictum dat niets anders kan zijn dan een:

- positief advies,
- negatief advies;
Het verslag omvat geen overwegingen waarover wordt gestemd.

4. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en, ter informatie, aan
de Commissie en de Rekenkamer.

                                                
     (1) Aangezien het hier om door de nieuwe lid-staten voorgedragen kandidaten gaat, die niet vóór 1 januari 1995

kunnen worden benoemd, wenst het Parlement dat de Raad blijk geeft van grote
voortvarendheid bij de benoeming en toezegt dat hij van zijn kant de termijnen voor het
formuleren en goedkeuren van zijn adviezen zo kort mogelijk zal houden.


