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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη 
βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού
(2006/2028(ACI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

– έχοντας υπόψη το συνημμένο στην παρούσα απόφαση σχέδιο διοργανικής συμφωνίας  για 
τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 120, παράγραφος 1, του Κανονισμού και τα τμήματα IV (σημεία 
1 και 2) και XVIII (σημείο 4) του Παραρτήματος VI, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (Α6-0000/2006),

Λαμβάνοντας υπόψη ότι

Α. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή ολοκλήρωσε επιτυχώς τις 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τη νέα Διοργανική Συμφωνία για τη δημοσιονομική 
πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού

Β. η έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών αξιολογεί θετικά τις πολιτικές και 
δημοσιονομικές επιλογές του σχεδίου συμφωνίας,  

Γ. το σχέδιο συμφωνίας δε φαίνεται να προκαλεί προβλήματα ασυμβατότητας με το 
πρωτογενές Ευρωπαϊκό Δίκαιο και σέβεται απόλυτα τις δημοσιονομικές αρμοδιότητες 
του Κοινοβουλίου,  

Δ. το σχέδιο συμφωνίας δε φαίνεται να αντιβαίνει καθ' οιονδήποτε τρόπο προς τον 
Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·  ωστόσο, το ερώτημα που μπορεί να 
προκύψει είναι το αν θα ήταν συνετό να τροποποιηθεί ο Κανονισμός του Κοινοβουλίου, 
και ιδίως το παράρτημα IV, προκειμένου να επιτραπεί η συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε 
συγκεκριμένες, προβλεπόμενες από το σχέδιο συμφωνίας, διαδικασίες υπό τις καλύτερες 
δυνατές συνθήκες· τέτοια περίπτωση μπορεί να συντρέχει ιδιαίτερα ως προς τις 
διαδικασίες που αφορούν:

– προσαρμογές που σχετίζονται με υπερβολικά δημόσια ελλείμματα,

– την αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου,
– την ενεργοποίηση του Αποθεματικού Έκτακτης Βοήθειας,

– την ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
– την ενεργοποίηση του μέσου ευελιξίας (Ιράκ),

– την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση,

– την προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για να καλυφθούν οι ανάγκες 
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που προκύπτουν από τη διεύρυνση,

1. Εγκρίνει το συνημμένο στην παρούσα απόφαση κείμενο του σχεδίου συμφωνίας·

2. Ζητά από την αρμόδια επιτροπή του να εξετάσει σε ποιον βαθμό θα ήταν σκόπιμη η 
τροποποίηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, και ιδίως του Παραρτήματος IV, 
προκειμένου να καταστήσει δυνατή τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε συγκεκριμένες, 
προβλεπόμενες από το σχέδιο συμφωνίας, διαδικασίες υπό τις καλύτερες δυνατές 
συνθήκες·

3. Αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει προς ενημέρωση την παρούσα απόφαση στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


