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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του άρθρου 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει την αποκλειστική ευθύνη να 
χορηγεί απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ότι ο προϋπολογισμός του Συμβουλίου αποτελεί τμήμα του 
προϋπολογισμού της Ένωσης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του άρθρου 319 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, αιτήσει του, κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά με την εκτέλεση των 
δαπανών και τη λειτουργία των συστημάτων δημοσιονομικού ελέγχου·

1. υπογραμμίζει την ανάγκη για μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την παροχή των 
αναγκαίων πληροφοριών για τη λήψη τεκμηριωμένης απόφασης από το Κοινοβούλιο 
σχετικά με την απαλλαγή· θεωρεί ότι θα πρέπει να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις 
με το Συμβούλιο για τον σκοπό αυτό και να επεκταθούν στην Επιτροπή, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι παρέχονται στο Κοινοβούλιο οι αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με 
τον τρόπο που το Συμβούλιο εκτελεί τον προϋπολογισμού του, είτε άμεσα είτε μέσω 
της Επιτροπής·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δηλώσεις της ορισθείσας Αντιπροέδρου Věra 
Jourová και του ορισθέντος Επιτρόπου Johannes Hahn, κατά τις ακροάσεις τους 
ενώπιον του Κοινοβουλίου, βάσει των οποίων επιθυμούν να συμμετάσχουν στο θέμα 
αυτό, ώστε να συμβάλουν στην επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του Συμβουλίου· παραπέμπει στη νομολογία του 
Δικαστηρίου σχετικά με το δικαίωμα των φορολογουμένων και της κοινής γνώμης να 
τηρούνται ενήμεροι για τη χρήση των δημοσίων εσόδων·

3. είναι της γνώμης ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να απευθύνει τις αποφάσεις του που 
αφορούν την εκτέλεση του προϋπολογισμού μόνο στην Επιτροπή, συνεχίζοντας 
παράλληλα την πρακτική της έγκρισης συνοδευτικών ψηφισμάτων με παρατηρήσεις 
που απευθύνονται σε κάθε θεσμικό όργανο και οργανισμό της Ένωσης, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι κανένα τμήμα του προϋπολογισμού της ΕΕ δεν εκτελείται χωρίς τον 
κατάλληλο έλεγχο· 

4. φρονεί ότι, παρόλο που η παρούσα κατάσταση θα μπορούσε να βελτιωθεί με την 
καλύτερη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης στο πλαίσιο των 
Συνθηκών, ενδέχεται εντέλει να χρειαστεί αναθεώρηση των Συνθηκών προκειμένου η 
διαδικασία χορήγησης απαλλαγής να καταστεί σαφέστερη, υπό την έννοια της ρητής 
ανάθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της αρμοδιότητας να χορηγεί απαλλαγή σε όλα 
τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης μεμονωμένα.


