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Amendement 1
Charles Goerens, Sandro Gozi, Pascal Durand

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat het Europees 
Parlement uit hoofde van artikel 319 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) kwijting verleent 
aan de Commissie voor de uitvoering van 
de algemene begroting van de Europese 
Unie;

A. overwegende dat het Europees 
Parlement uit hoofde van artikel 319 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) kwijting verleent 
aan de Commissie voor de uitvoering van 
de algemene begroting van de Europese 
Unie; overwegende dat de begroting van 
de Raad een afdeling is van de begroting 
van de Unie;

Or. en

Amendement 2
Antonio Tajani

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de procedure 
waarbij afzonderlijk kwijting wordt 
verleend aan de diverse instellingen en 
organen van de Unie, een gevestigde 
praktijk is waarmee transparantie en 
democratische verantwoordingsplicht ten 
aanzien van de burgers van de Unie wordt 
gewaarborgd en die door alle instellingen 
en organen wordt aanvaard, met 
uitzondering van de Raad;

Or. en

Amendement 3
Charles Goerens, Sandro Gozi, Pascal Durand

Ontwerpadvies
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Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de Commissie uit 
hoofde van artikel 319, lid 2, VWEU het 
Europees Parlement op diens verzoek alle 
nodige informatie moet verstrekken met 
betrekking tot de uitgaven en de werking 
van de systemen voor financiële controle;

Or. en

Amendement 4
Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat er vanwege een 
gebrek aan medewerking herhaaldelijk 
problemen zijn ondervonden bij het krijgen 
van antwoorden van de Raad, waardoor het 
Parlement al meer dan tien jaar geen 
kwijting heeft verleend aan de Raad voor 
de uitvoering van zijn afdeling van de 
begroting;

B. overwegende dat er vanwege een 
gebrek aan medewerking herhaaldelijk 
problemen zijn ondervonden bij het krijgen 
van antwoorden van de Raad, waardoor het 
Parlement al meer dan tien jaar geen 
kwijting heeft verleend aan de Raad voor 
de uitvoering van zijn afdeling van de 
begroting; overwegende dat deze situatie 
van grote invloed is op de werking van de 
instellingen en dat zij het vertrouwen van 
de burgers in de procedure voor politieke 
controle vermindert;

Or. en

Amendement 5
Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat, als bijkomend 
teken van deze moeilijkheden, met 
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betrekking tot de artikelen 263 en 265 
VWEU, afdeling I, punt 2, tweede alinea, 
onder c), van de conclusies van de 
Europese Raad van 10 en 11 december 
2020 niet in overeenstemming is met de 
artikelen 15 en 17 VEU;

Or. en

Amendement 6
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat de 
onmogelijkheid om de Raad kwijting te 
verlenen sinds 2009 ertoe heeft geleid dat 
meer dan 6 miljard EUR aan 
overheidsmiddelen is besteed zonder 
democratische controle;

Or. en

Amendement 7
Charles Goerens, Sandro Gozi, Pascal Durand

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat de jurisprudentie 
van het Hof van Justitie het recht 
ondersteunt van belastingbetalers en de 
publieke opinie om op de hoogte te 
worden gehouden van het gebruik van de 
overheidsinkomsten;

Or. en
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Amendement 8
Charles Goerens, Sandro Gozi, Pascal Durand

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt het dat de 
onderhandelingen met de Raad nog altijd 
niet zijn hervat, ondanks het feit dat de 
Commissie begrotingscontrole van het 
Parlement de secretaris-generaal van de 
Raad op 25 mei 2020 een brief heeft doen 
toekomen waarin zij meedeelt van de 
Conferentie van voorzitters van het 
Parlement de opdracht te hebben gekregen 
om opnieuw met de Raad te onderhandelen 
over medewerking in het kader van de 
jaarlijkse kwijtingsprocedure;

1. benadrukt de noodzaak van een 
memorandum van overeenstemming 
tussen het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie over de verstrekking van 
de informatie die het Europees Parlement 
nodig heeft om met kennis van zaken te 
kunnen beslissen over de kwijting; 
betreurt het dat de onderhandelingen met 
de Raad hiervoor nog altijd niet zijn 
hervat, ondanks het feit dat de Commissie 
begrotingscontrole van het Parlement de 
secretaris-generaal van de Raad op 25 mei 
2020 een brief heeft doen toekomen waarin 
zij meedeelt van de Conferentie van 
voorzitters van het Parlement de opdracht 
te hebben gekregen om opnieuw met de 
Raad te onderhandelen over medewerking 
in het kader van de jaarlijkse 
kwijtingsprocedure;

Or. en

Amendement 9
Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt het dat de 
onderhandelingen met de Raad nog altijd 
niet zijn hervat, ondanks het feit dat de 
Commissie begrotingscontrole van het 
Parlement de secretaris-generaal van de 
Raad op 25 mei 2020 een brief heeft doen 
toekomen waarin zij meedeelt van de 
Conferentie van voorzitters van het 
Parlement de opdracht te hebben gekregen 
om opnieuw met de Raad te onderhandelen 

1. betreurt het dat de 
onderhandelingen met de Raad nog altijd 
niet zijn hervat, ondanks het feit dat de 
Commissie begrotingscontrole van het 
Parlement de secretaris-generaal van de 
Raad op 25 mei 2020 een brief heeft doen 
toekomen waarin zij meedeelt van de 
Conferentie van voorzitters van het 
Parlement de opdracht te hebben gekregen 
om opnieuw met de Raad te onderhandelen 
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over medewerking in het kader van de 
jaarlijkse kwijtingsprocedure;

over medewerking in het kader van de 
jaarlijkse kwijtingsprocedure; herinnert 
eraan dat een weigering van een instelling 
om aan dit vereiste te voldoen, na een 
oproep tot handelen, een schending kan 
vormen van het beginsel van loyale 
samenwerking;

Or. en

Amendement 10
Antonio Tajani

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Raad de desbetreffende 
onderhandelingen onverwijld te hervatten; 
laat nogmaals weten van oordeel te zijn dat 
de Commissie, indien de onderhandelingen 
met de Raad niet slagen, bij de 
onderhandelingen moet worden betrokken 
om ervoor te zorgen dat het Parlement – 
hetzij rechtstreeks, hetzij via de Commissie 
– de nodige informatie ontvangt over de 
manier waarop de Raad zijn begroting 
uitvoert;

2. blijft ervan overtuigd dat over deze 
kwestie overeenstemming kan worden 
bereikt en verzoekt de Raad daarom de 
desbetreffende onderhandelingen 
onverwijld te hervatten; laat nogmaals 
weten van oordeel te zijn dat de 
Commissie, indien de onderhandelingen 
met de Raad niet slagen, bij de 
onderhandelingen moet worden betrokken 
om ervoor te zorgen dat het Parlement – 
hetzij rechtstreeks, hetzij via de Commissie 
– de nodige informatie ontvangt over de 
manier waarop de Raad zijn begroting 
uitvoert;

Or. en

Amendement 11
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat, als er geen 
interinstitutionele oplossing wordt 
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gevonden, het Parlement alleen kwijting 
mag verlenen aan de Commissie, en dat 
het de praktijk moet voortzetten om 
begeleidende resoluties aan te nemen met 
opmerkingen voor elk van de instellingen 
en organen van de Unie, teneinde ervoor 
te zorgen dat geen enkele afdeling van de 
EU-begroting wordt uitgevoerd zonder 
gedegen controle;

Or. en

Amendement 12
Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. meent dat een transparantere, 
proactieve houding van de Raad ten 
aanzien van het delen van informatie van 
meet af aan zou bijdragen tot een beter 
onderbouwde kwijtingsprocedure;

3. meent dat een transparantere, 
proactieve houding van de Raad ten 
aanzien van het delen van informatie van 
meet af aan zou bijdragen tot een beter 
onderbouwde kwijtingsprocedure; stelt 
hiertoe nieuwe instrumenten voor, zoals 
een memorandum van overeenstemming 
tussen het Parlement en de Raad over de 
informatie die het Europees Parlement 
nodig heeft om een kwijtingsbesluit te 
nemen;

Or. en

Amendement 13
Fabio Massimo Castaldo, Mario Furore

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. herinnert eraan dat de kwijting 
een procedure is die in de eerste plaats tot 
doel heeft de correcte uitvoering van de 
uitgaven en de werking van de financiële 
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controlesystemen te certificeren; 
herinnert eraan dat de Europese 
begroting uiteindelijk wordt gefinancierd 
door de Europese burgers en dat ter wille 
van hen volledige transparantie en 
verantwoordingsplicht met betrekking tot 
de uitgaven moeten worden gewaarborgd; 
is van mening dat het voortdurende 
uitblijven van kwijting aan de Raad 
zonder werkelijke gevolgen de uitvoering 
zelf van de procedure in het gedrang 
brengt, onder meer vanuit ethisch 
oogpunt en vanuit het oogpunt van de 
eerbiediging van de in de Verdragen 
opgenomen beginselen; dringt daarom bij 
de Raad en de Commissie aan op een 
onmiddellijke hervatting van de 
onderhandelingen, met het oog op een 
oplossing waarbij het respect voor de 
burgers zelf voorop staat;

Or. it

Amendement 14
Charles Goerens, Sandro Gozi, Pascal Durand

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat het Parlement 
zijn kwijtingsbesluiten met betrekking tot 
de uitvoering van de begroting uitsluitend 
moet richten aan de Commissie en dat het 
de praktijk moet voortzetten om 
begeleidende resoluties aan te nemen met 
opmerkingen voor elk van de instellingen 
en organen van de Unie, teneinde ervoor 
te zorgen dat geen enkele afdeling van de 
EU-begroting wordt uitgevoerd zonder 
gedegen controle;

Or. en

Amendement 15
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Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat, hoewel de 
huidige situatie kan worden opgelost door 
oprechte en loyale samenwerking tussen 
de instellingen van de Unie, de 
mogelijkheid van een herziening van de 
Verdragen uiteindelijk kan worden 
overwogen, om het Parlement de 
expliciete bevoegdheid te geven om 
kwijting te verlenen aan alle instellingen 
en organen afzonderlijk;

Or. en

Amendement 16
Daniel Freund
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. herhaalt zijn volledige steun voor 
de aanbevelingen van de Ombudsman 
naar aanleiding van het strategisch 
onderzoek naar de transparantie van de 
wetgevingsbesprekingen in de 
voorbereidende instanties van de Raad 
van de EU; dringt er bij de Raad op aan 
alle nodige maatregelen te nemen om deze 
onverwijld ten uitvoer te leggen;

Or. en

Amendement 17
Charles Goerens, Sandro Gozi, Pascal Durand

Ontwerpadvies
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Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van oordeel dat de conferentie 
over de toekomst van Europa een 
gelegenheid biedt om voorstellen te 
bespreken ter bevordering van de 
transparantie en democratische 
verantwoordingsplicht met betrekking tot 
de bescherming van de financiële belangen 
van de Unie.

4. is van mening dat, hoewel de 
huidige situatie kan worden verbeterd 
door een betere samenwerking tussen de 
instellingen van de Unie binnen het raam 
van de Verdragen, een herziening van de 
Verdragen uiteindelijk nodig kan zijn om 
voor meer juridische duidelijkheid te 
zorgen, door het Parlement de expliciete 
bevoegdheid te geven om kwijting te 
verlenen aan alle instellingen en organen 
van de Unie afzonderlijk; is in dit verband 
van oordeel dat de conferentie over de 
toekomst van Europa een gelegenheid biedt 
om een voorstel in deze zin te bespreken 
en manieren te onderzoeken om te zorgen 
voor meer transparantie en democratische 
verantwoordingsplicht met betrekking tot 
de bescherming van de financiële belangen 
van de Unie.

Or. en

Amendement 18
Antonio Tajani

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van oordeel dat de conferentie 
over de toekomst van Europa een 
gelegenheid biedt om voorstellen te 
bespreken ter bevordering van de 
transparantie en democratische 
verantwoordingsplicht met betrekking tot 
de bescherming van de financiële belangen 
van de Unie.

4. is van oordeel dat de conferentie 
over de toekomst van Europa een 
gelegenheid biedt om voorstellen te 
bespreken ter bevordering van de 
transparantie en democratische 
verantwoordingsplicht met betrekking tot 
de bescherming van de financiële belangen 
van de Unie, zoals de mogelijkheid van 
een verdragswijziging om het Parlement 
de uitdrukkelijke bevoegdheid te geven om 
kwijting te verlenen aan alle instellingen 
en organen afzonderlijk; onderstreept dat 
de gevolgen van deze wijzigingen voor het 
interinstitutionele evenwicht waarin is 
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voorzien in de Verdragen, grondig moeten 
worden onderzocht door de bevoegde 
commissie van het Parlement.

Or. en

Amendement 19
Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van oordeel dat de conferentie 
over de toekomst van Europa een 
gelegenheid biedt om voorstellen te 
bespreken ter bevordering van de 
transparantie en democratische 
verantwoordingsplicht met betrekking tot 
de bescherming van de financiële belangen 
van de Unie.

4. is van mening dat een herziening 
van de Verdragen nodig kan zijn om de 
kwijtingsprocedure duidelijker te maken, 
zodat het Parlement de expliciete 
bevoegdheid krijgt om kwijting te verlenen 
aan alle instellingen en organen 
afzonderlijk; is van oordeel dat de 
conferentie over de toekomst van Europa 
een gelegenheid biedt om het debat 
hierover te initiëren, zodat een bespreking 
kan worden gehouden over deze 
voorstellen ter bevordering van de 
transparantie en democratische 
verantwoordingsplicht met betrekking tot 
de bescherming van de financiële belangen 
van de Unie.

Or. en


