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SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

A. 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 și întrucât bugetul 
Consiliului este o secțiune a bugetului Uniunii;

B. 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,

1. subliniază necesitatea instituirii unui memorandum de înțelegere între Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie cu privire la furnizarea informațiilor de care are nevoie 
Parlamentul pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză în contextul descărcării de 
gestiune; consideră că negocierile cu Consiliul în acest scop ar trebui reluate și extinse 
pentru a include și Comisia, astfel încât să se asigure că Parlamentului i se pun la 
dispoziție informațiile necesare cu privire la modul în care Consiliul execută bugetul 
său, fie direct, fie prin intermediul Comisiei;

2. salută declarațiile făcute de Vicepreședinta desemnată a Comisiei, Věra Jourová, și de 
comisarul desemnat Johannes Hahn în cadrul audierilor lor în fața Parlamentului, 
conform cărora aceștia doresc să participe la eforturile depuse în acest sens, pentru a 
contribui la creșterea transparenței în ceea ce privește execuția bugetului Consiliului; 
atrage atenția asupra jurisprudenței Curții de Justiție privind dreptul de informare al 
contribuabililor și al publicului larg cu privire la utilizarea veniturilor publice;

3. consideră că Parlamentul ar trebui să îi adreseze în mod exclusiv Comisiei deciziile sale 
privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului, menținând în continuare 
practica adoptării unor rezoluții însoțitoare care conțin observații adresate fiecăreia 
dintre instituțiile și organismele Uniunii, astfel încât să se asigure că nicio secțiune a 
bugetului UE nu este executată fără un control adecvat; 

4. consideră că, deși situația actuală ar putea fi îmbunătățită printr-o mai bună cooperare 
între instituțiile Uniunii în conformitate cu cadrul normativ al tratatelor, ar putea fi 
necesară, în cele din urmă, o revizuire a tratatelor, pentru ca procedura de descărcare de 
gestiune să devină mai clară, ceea ce înseamnă că Parlamentul European ar dobândi 
competența explicită de a acorda descărcarea de gestiune în mod individual tuturor 
instituțiilor și organismelor Uniunii.


