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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om indgåelse af en interinstitutionel aftale (IIA) om budgetdisciplin og forbedring af 
budgetproceduren
(2006/2028(ACI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til udkast til interinstitutionel aftale om budgetdisciplin og forbedring af 
budgetproceduren, som er vedføjet denne afgørelse,

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget,

– der henviser til forretningsordenen artikel 120, stk. 1, og til afsnit IV, punkt 1 og 2, og 
afsnit XVIII, punkt 4, i bilag VI hertil,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
(A6-0000/2006),

A. der henviser til, at Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen med succes har 
afsluttet forhandlingerne om en ny interinstitutionel aftale om budgetdisciplin og 
forbedring af budgetproceduren for tidsrummet 2007-2013 (herefter benævnt "udkastet 
til aftale"), 

B. der henviser til, at betænkningen fra Budgetudvalget giver en positiv vurdering af de 
politiske og finansielle valg, der foretages i udkastet til aftale,

C. der henviser til, at udkastet til aftale tilsyneladende ikke skaber nogen problemer 
vedrørende uoverensstemmelse med primær fællesskabsret og fuldt ud respekterer 
Parlamentets budgetbeføjelser,

D. der henviser til, at udkastet til aftale tilsyneladende heller ikke på nogen måde er i 
modstrid med Parlamentets forretningsorden; at det imidlertid er et spørgsmål, om det 
ikke ville være klogt at foretage nogle ændringer i forretningsordenen, i særdeleshed i 
bilag IV, for at muliggøre Parlamentets inddragelse i en række specifikke procedurer, 
der fastlægges i udkastet til aftale, under de bedst mulige betingelser; dette kunne især 
være tilfældet, for så vidt angår procedurerne vedrørende:

– tilpasninger i forbindelse med alt for store statsunderskud,

– revision af finansieringsrammen,

– mobilisering af nødhjælpsreserven,

– mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond,

– mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet,

– mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen,

– tilpasning af finansieringsrammen med henblik på udvidelsen,
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1. godkender udkastet til aftalen, der er vedføjet som bilag;

2. anmoder sit kompetente udvalg om at undersøge, i hvilket omfang det ville være nyttigt 
at ændre forretningsordenen, og i særdeleshed bilag IV hertil, for at gøre det muligt for 
Parlamentet at deltage i de specifikke procedurer, der er fastlagt i udkastet til aftale, 
under de bedst mulige betingelser;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til 
orientering.


