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VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de sluiting van een interinstitutioneel akkoord (IIA) inzake de begrotingsdiscipline en 
de verbetering van de begrotingsprocedure
(2006/2028(ACI))

Het Europees Parlement,

– gezien het als bijlage aan dit besluit gehechte ontwerp van interinstitutioneel akkoord inzake 
de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure,

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie,

– gelet op artikel 120, lid 1 van zijn Reglement en op deel IV, punten (1) en (2), alsmede deel 
XVIII, punt (4) van Bijlage VI daarvan,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0000/2006),

overwegende hetgeen volgt:

A. het Europees Parlement, de Raad en de Commissie hebben de onderhandelingen over een 
nieuw interinstitutioneel akkoord inzake de begrotingsdiscipline en de verbetering van de 
begrotingsprocedure voor de periode 2007-2013 (hierna "het ontwerpakkoord" genoemd) 
met succes afgerond,

B. in haar desbetreffende verslag oordeelt de Begrotingscommissie positief over de politieke en 
financiële keuzes die in het ontwerpakkoord worden gemaakt,

C. het ziet ernaar uit dat het ontwerpakkoord generlei compatibiliteitsproblemen oplevert met 
het primaire Europese recht en ten volle recht doet aan de begrotingsprerogatieven van het
Parlement,

D. het ontwerpakkoord lijkt in generlei opzicht in strijd te zijn met het Reglement van het 
Parlement; niettemin kan men zich afvragen of het niet raadzaam zou zijn enkele wijzigingen 
aan te brengen in het Reglement, inzonderheid in Bijlage IV daarvan, opdat het Parlement 
onder optimale voorwaarden kan worden betrokken bij een aantal specifieke procedures
waarin het ontwerpakkoord voorziet; dit zou met name het geval kunnen zijn voor de 
procedures met betrekking tot:

– aanpassingen in verband met buitensporige overheidstekorten;

– de herziening van het financieel kader;

– de mobilisatie van de reserve voor noodhulp;

– de mobilisatie van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie;

– de mobilisatie van het flexibiliteitsinstrument;

– de mobilisatie van het Fonds voor aanpassing aan de mondialisering;

– de aanpassing van het financieringskader voor de uitbreiding,
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1. hecht zijn goedkeuring aan de tekst van het als bijlage aan dit besluit gehechte 
ontwerpakkoord;

2. verzoekt zijn terzake bevoegde commissie na te gaan in hoeverre het raadzaam zou zijn het 
Reglement - en in het bijzonder Bijlage IV daarvan - aan te passen, ten einde het Parlement 
in staat te stellen onder optimale voorwaarden mee te werken aan de specifieke procedures 
waarin het ontwerpakkoord voorziet;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.


