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Angående: Det aktuella läget i rådets förhandlingar om förordningen om skydd av unionens budget 
vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna

I maj 2018 lade kommissionen fram ett förslag till förordning om skydd av unionens budget vid 
generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna.

Parlamentet antog i april 2019 sin ståndpunkt vid första behandlingen av förslaget till förordning, och 
förklarade sig vara villigt att påbörja interinstitutionella förhandlingar. Rådet har diskuterat förslaget till 
förordning under sina sammanträden, men har ännu inte antagit någon ståndpunkt eller underrättat 
parlamentet tillräckligt om det aktuella läget i förhandlingarna om förordningen.

Parlamentet har uppmanat rådet att delta i meningsfulla samtal om de pågående förhandlingarna och 
har betonat att det inte utan vidare kommer att ge sitt godkännande om det ställs inför fullbordat 
faktum av Europeiska rådet utan ordentliga förhandlingar om alla delar av den fleråriga budgetramen 
och den sektorspecifika lagstiftningen, inklusive förordningen 1 .

Mot bakgrund av ovanstående ombeds rådet besvara följande frågor:

1. Vilka är de viktigaste frågorna i förordningen som fortfarande är under diskussion i rådet?

2. Eftersom förordningen baseras på artikel 322.1 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
ska beslut fattas enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Enligt artikel 15.1 i fördraget om 
Europeiska unionen ska Europeiska rådet inte ha ”någon lagstiftande funktion”. Kan rådet bekräfta att 
Europeiska rådets slutsatser om den fleråriga budgetramen inte kommer att beröra sakinnehållet i 
förslaget, såsom frågor avseende den beslutsprocess som ska tillämpas, eftersom detta skulle 
representera ett tydligt intrång i medlagstiftarnas lagstiftningsbefogenheter?

3. När har rådet för avsikt att påbörja förhandlingarna med parlamentet?
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Sista svarsdag: 08/10/2020

1 Se Europaparlamentets resolution av den 10 oktober 2019 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och 
egna medel: dags att uppfylla medborgarnas förväntningar, antagna texter, P9_TA(2019)0032.


