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SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de bevoegde Commissie begrotingscontrole 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

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;

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;

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;

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; 

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; 

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.


