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6. Utnämning av ledamöter av revisionsrätten

A4-0001/95

Resolution om förfarandet vid rådfrågning av Europaparlamentet vid utnämning av
ledamöter av revisionsrätten

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

- med beaktande av artikel 148 i arbetsordningen,

- med beaktande av sin resolution av den 17 november 1992 om tillämpning av 
samrådsförfarandet vid utnämning av ledamöter av revisionsrätten1

- med beaktande av budgetkontrollutskottets betänkande (A4-0001/95), och

med beaktande av följande:

A. Samarbetet mellan revisionsrätten och parlamentet, som är kärnan i Europeiska unionens
budgetkontrollsystem, äventyras om parlamentet avger ett negativt yttrande om ledamöter av
revisionsrätten.

B. I avvaktan på ändring av fördraget 1996 i syfte att införa ett samtyckesförfarande, vore det
lämpligt att införa vissa bestämmelser för att minska risken för motstridigheter mellan
parlamentets yttrande och rådets beslut.

Parlamentet

1. uppdrar åt budgetkontrollutskottet att kontakta ansvariga myndigheter i de  medlemsstater
som skall utnämna en kandidat till revisionsrätten, för att meddela dem de kriterier och
förfaranden som parlamentet har fastställt,

2. uppmanar rådet att förplikta sig till:

- att i sina förslag beakta samtliga de kriterier som parlamentet har uppställt i sin
resolution av den 17 november 1992, samtidigt som parlamentet å sin sida tillser att
dessa kriterier strängt iakttas,

- att framlägga kandidaturerna minst 10 veckor före den tidpunkt som är fastställd för
utnämning av de berörda medlemmarna, eftersom varje försening från rådets sida
resulterar i att parlamentets yttrande försenas motsvarande2,

                                                
1 EGT nr C 337, 21.12.1992, s. 51

2 Då det rör sig om kandidater som presenteras av de nya medlemsländerna, vilka inte kan utnämnas före den 1
januari 1995, önskar parlamentet att rådet kunde visa prov på stor skyndsamhet med uppgifterna och tillse att
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- att till meddelandet om kandidatur bifoga relevanta yrkesmässiga upplysningar samt alla
upplysningar, yttranden och synpunkter som det delgivits inom ramen för varje
medlemsstats beslutsförfarande,

- att överlämna all information om kandidaturerna som det får från medlemsstaterna.
Eftersom kvarhållande av information från rådets sida innebär att parlamentet måste
företa direkta undersökningar, vilket även detta kommer att förlänga proceduren

3. tillfogar därför, vad gäller förfaranden såväl i budgetkontrollutskottet som i
plenarförsamlingen, följande till sin resolution av den 17 november 1992:

a) Alla yttranden framläggs i form av ett betänkande som skall antas med enkel majoritet,
som inte innehåller motivering och som uteslutande avger yttrande om utnämningen.

b) Dessa yttranden innehåller en kortfattad motivering som inte är föremål för omröstning.

c) Betänkandet innehåller motivering som inte är föremål för omröstning, hänvisningar till
villkoren för rådfrågning av parlamentet, vilka heller inte blir föremål för omröstning,
och ett utslag som endast kan vara

- positivt yttrande, eller
- negativt yttrande.

Betänkandet får inte innehålla motivering som blir föremål för omröstning,

4. uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra denna resolution till rådet samt till
revisionsrätten respektive kommissionen för kännedom.

                                                                                                                                                                                       
nödvändig väntetid för handläggning och antagande av dess yttranden görs så kort som möjligt.


