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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:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του άρθρου 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλάσσει την Επιτροπή 
ως προς την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεχιζόμενες δυσκολίες στη λήψη απαντήσεων από το 
Συμβούλιο λόγω έλλειψης συνεργασίας έχουν οδηγήσει σε άρνηση του Κοινοβουλίου 
να χορηγήσει απαλλαγή στο Συμβούλιο για την εκτέλεση του τμήματος του 
προϋπολογισμού που το αφορά για περισσότερα από 10 έτη·

1. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την επιστολή που απέστειλε στις 25 
Μαΐου 2020 η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου στον Γενικό 
Γραμματέα του Συμβουλίου προκειμένου να ενημερώσει ότι η Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου έχει λάβει εντολή από τη Διάσκεψη των Προέδρων 
του Κοινοβουλίου να ξεκινήσει εκ νέου διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σχετικά με 
τη συνεργασία κατά την ετήσια διαδικασία απαλλαγής, οι εν λόγω διαπραγματεύσεις 
δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα·

2. καλεί το Συμβούλιο να προβεί στην επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων αυτών χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση· επαναλαμβάνει τη προηγούμενη θέση του ότι, εάν αυτές 
οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο αποτύχουν, θα πρέπει να επεκταθούν στην 
Επιτροπή, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα παρέχονται στο Κοινοβούλιο οι 
αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίον το Συμβούλιο εκτελεί τον 
προϋπολογισμό του, είτε απευθείας είτε μέσω της Επιτροπής· 

3. πιστεύει ότι η ενίσχυση της διαφάνειας και μια προορατική προσέγγιση για την 
ανταλλαγή πληροφοριών από την πλευρά του Συμβουλίου μπορούν να συμβάλουν σε 
μια πιο εμπεριστατωμένη διαδικασία απαλλαγής από την αρχή· 

4. θεωρεί ότι η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης παρέχει την ευκαιρία να 
συζητηθούν προτάσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας και της δημοκρατικής 
λογοδοσίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.


