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PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

referente à celebração de um acordo interinstitucional sobre a disciplina orçamental e a 
boa gestão financeira
(2006/2028(ACI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projecto de acordo interinstitucional sobre a disciplina orçamental e a 
boa gestão financeira anexo à presente Decisão,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos,

– Tendo em conta o nº 1 do artigo 120º do seu Regimento, bem como os pontos 1 e 2 da 
secção IV e o ponto 4 da secção XVIII do Anexo VI ao mesmo,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0000/2006),

Considerando que:

A. O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão concluíram com êxito as negociações
sobre um novo Acordo Interinstitucional sobre a disciplina orçamental e a boa gestão 
financeira para o período 2007-2013 (seguidamente designado «o projecto de Acordo»),

B. O relatório da Comissão dos Orçamentos faz uma avaliação positiva das opções políticas e
financeiras adoptadas no projecto de Acordo,

C. O projecto de Acordo não parece colocar nenhum problema de incompatibilidade com o
Direito primário europeu e respeita plenamente as prerrogativas orçamentais do
Parlamento,

D. O projecto de Acordo não parece entrar em conflito em caso algum com o Regimento do
Parlamento; não obstante, pode colocar-se a questão da conveniência de introduzir
algumas modificações no mesmo, em particular no seu Anexo IV, para que o Parlamento 
possa participar, nas melhores condições possíveis, numa série de procedimentos 
específicos previstos no projecto de Acordo, como seriam, em particular, os 
procedimentos relativos a:

 - ajustamentos ligados aos défices orçamentais excessivos dos Governos,

 - revisão do quadro financeiro,

 -  mobilização da reserva para ajudas de emergência

 -  mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia,

 -  mobilização do Instrumento de Flexibilidade,

 -  mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização,

 - ajustamento do quadro financeiro em função do alargamento,
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1. Aprova a celebração do Acordo anexo à presente Decisão;

2. Solicita à sua comissão competente que estude até que ponto seria oportuno modificar o
Regimento, e em particular o seu Anexo IV, a fim de permitir a participação do 
Parlamento, nas melhores condições possíveis, nos procedimentos específicos previstos no
projecto de Acordo; 

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, para conhecimento, ao 
Conselho e à Comissão.


