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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão do Controlo Orçamental, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

A. Considerando que, nos termos do artigo 319.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE), cabe ao Parlamento Europeu a responsabilidade de dar 
quitação à Comissão pela execução do orçamento geral da União Europeia;

B. Considerando que dificuldades persistentes em obter respostas do Conselho, devido à 
falta de cooperação, levaram o Parlamento a recusar dar quitação ao Conselho pela 
execução da secção correspondente do orçamento durante mais de dez anos;

1. Lamenta que, apesar da carta enviada pela Comissão do Controlo Orçamental do 
Parlamento, em 25 de maio de 2020, ao Secretário-Geral do Conselho, para informar 
que a Comissão do Controlo Orçamental do Parlamento tinha sido incumbida pela 
Conferência dos Presidentes do Parlamento de reabrir as negociações com o Conselho 
relativamente à cooperação no âmbito do processo de quitação anual, as referidas 
negociações não tenham ainda retomado;

2. Insta o Conselho a retomar estas negociações, sem delongas injustificadas; reitera a sua 
posição anterior, segundo a qual, caso as referidas negociações com o Conselho não 
sejam bem-sucedidas, o processo de negociação deve ser alargado à Comissão, a fim de 
assegurar que o Parlamento receba, diretamente ou através da Comissão, as informações 
necessárias quanto à forma como o Conselho executa o seu orçamento; 

3. Considera que uma maior transparência e uma abordagem proativa por parte do 
Conselho no que respeita à troca de informações poderiam resultar num processo de 
quitação baseado, desde o seu início, em informações de melhor qualidade; 

4. Considera que a Conferência sobre o futuro da Europa proporciona uma oportunidade 
para debater propostas destinadas a melhorar a transparência e a responsabilização 
democrática no tocante à proteção dos interesses financeiros da União.


