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SUGESTII 

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru control bugetar, 

competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 

fi adoptată: 

A. întrucât transparența și controlul conturilor publice sunt principii democratice generale, 

de la respectarea cărora Uniunea nu trebuie să se abată; 

B. întrucât procedura de descărcare de gestiune este parte componentă a conceptului de 

democrație reprezentativă; 

C. întrucât, în temeiul articolului 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

Parlamentului European îi revine responsabilitatea exclusivă de a acorda descărcarea de 

gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene; 

D. întrucât bugetul Consiliului constituie o secțiune a bugetului Uniunii; 

E.  întrucât, în temeiul articolului 319 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene, Comisia trebuie să prezinte Parlamentului European, la cererea 

acestuia, orice informație necesară privind execuția cheltuielilor sau funcționarea 

sistemelor de control financiar, 

F. întrucât, cu ocazia atelierului referitor la dreptul Parlamentului European de a acorda 

Consiliului descărcarea de gestiune, organizat de Parlament la 27 septembrie 2012, 

specialiști în domeniul juridic și din lumea academică au convenit asupra dreptului la 

informare al Parlamentului; 

G. întrucât, în temeiul articolului 335 din TFUE, fiecare instituție a UE se bucură de 

autonomie administrativă, iar, în temeiul articolului 55 din Regulamentul (UE, 

Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului1 (Regulamentul 

financiar), instituțiile sunt responsabile individual pentru execuția secțiunilor din buget 

care le sunt destinate; 

H. întrucât, dacă nu este informat în mod corespunzător, Parlamentul nu este în măsură să 

ia o decizie în cunoștință de cauză cu privire la acordarea descărcării de gestiune, 

1.  remarcă faptul că procedura de acordare a descărcării de gestiune separat pentru fiecare 

instituție și organism al Uniunii în parte este o practică care se aplică de mult timp și 

care a fost dezvoltată pentru a garanta transparența și răspunderea democratică față de 

contribuabilii Uniunii; subliniază că aceasta ar trebui să garanteze efectiv dreptul și 

obligația Parlamentului de a controla întregul buget al Uniunii; 

2.  remarcă faptul că, în scrisoarea sa din 23 ianuarie 2014, Comisia a exprimat punctul de 

vedere potrivit căruia toate instituțiile participă pe deplin la acțiunile întreprinse în 

continuarea observațiilor formulate de Parlament în cadrul exercițiului de descărcare de 

                                                 
1  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 

privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, 

Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 
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gestiune și că toate instituțiile ar trebui să coopereze pentru a asigura buna funcționare a 

procedurii de descărcare de gestiune, cu respectarea deplină a dispozițiilor aplicabile din 

TFUE și din legislația secundară aplicabilă;  

3.  evidențiază faptul că, în scrisoarea sa, Comisia declară că nu va supraveghea execuția 

bugetelor altor instituții și că formularea de răspunsuri la întrebările adresate unei alte 

instituții ar încălca autonomia instituției în cauză în ceea ce privește execuția secțiunii 

care îi revine din buget; 

4. subliniază că, din 2009, Consiliul este singurul care a refuzat să se supună exercițiului 

de descărcare de gestiune practicat de Parlamentul European, refuzând să prezinte 

informațiile necesare, să răspundă la întrebările scrise și să asiste la audierile și la 

dezbaterile privind execuția bugetului său și că, astfel, peste trei miliarde de euro din 

fondurile publice au fost în realitate executate în mod netransparent;  

5.  regretă slaba cooperare dintre Consiliu și Parlament din ultimii ani în ceea ce privește 

controlul execuției bugetare și consideră că aceasta reprezintă un semnal negativ 

transmis cetățenilor Uniunii; 

6. consideră că această situație reprezintă o nerespectare gravă a obligațiilor care rezultă 

din tratate, îndeosebi a principiului cooperării loiale dintre instituții, și că trebuie găsită 

rapid o soluție pentru ca întregul buget al Uniunii să poată fi controlat; în acest sens, 

face referire la articolul 15 din TFUE, care prevede că instituțiile, organele, oficiile și 

agențiile asigură transparența lucrărilor proprii;  

7.  invită Consiliul să dea dovadă de transparență și să fie în întregime responsabil în fața 

cetățenilor Uniunii, participând la procedura anuală de descărcare de gestiune, așa cum 

fac și celelalte instituții europene; 

8.  solicită să se ia în considerare faptul că articolul 319 alineatul (1), coroborat cu articolul 

317 al doilea paragraf din TFUE, precum și cu articolele 55, 165, 166 din Regulamentul 

financiar, constituie un temei juridic suficient pentru ca Parlamentul să-și poată exercita 

dreptul implicit de a adopta o decizie de acordare în mod separat a descărcării de 

gestiune Consiliului, pe lângă dreptul său explicit de a acorda Comisiei descărcarea de 

gestiune; 

9. invită Consiliul să demareze negocieri cu Parlamentul European, pentru a se asigura că 

acesta din urmă își poate exercita dreptul de acces la informații privind execuția 

bugetului Consiliului; consideră că acest lucru atrage după sine obligația Consiliului de 

a furniza informațiile solicitate; 

10.  reamintește Consiliului punctele de vedere ale Comisiei, exprimate în scrisoarea sa din 

23 ianuarie 2014, potrivit cărora aceasta din urmă nu va supraveghea execuția bugetului 

celorlalte instituții, iar formularea de răspunsuri la întrebările adresate unei alte instituții 

ar încălca autonomia instituției în cauză în ceea ce privește execuția secțiunii care îi 

revine din buget; 

11. consideră că situația ar putea fi îmbunătățită între timp printr-o mai bună cooperare între 

instituțiile europene în cadrul tratatelor, însă, în cele din urmă, ar putea fi necesară o 

revizuire a tratatelor, pentru ca procedura de descărcare de gestiune să fie mai clară, și 
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anume Parlamentul European să aibă competența explicită de a acorda descărcarea de 

gestiune în mod individual tuturor instituțiilor și organismelor Uniunii.  
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