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Jaarlijke begrotingsprocedure
Voor 1 juli
Voor 5 oktober

Binnen 45 dagen

Binnen 15 dagen

Iedere instelling geeft een raming van de uitgaven die door de Commissie in
een voorontwerp van begroting worden opgenomen.
De Raad van ministers beslist over het voorontwerp, dat hierdoor een ontwerpbegroting wordt (voorafgaand heeft met het Parlement overleg over de
verplichte uitgaven plaatsgehad).
Het Parlement onderzoekt de ontwerp-begroting.
Er zijn drie mogelijkheden:
- het Parlement reageert niet: de begroting wordt als goedgekeurd beschouwd.
- het Parlement keurt de begroting goed: de procedure is afgesloten.
- het Parlement besluit veranderingen aan te brengen:
*voor de verplichte uitgaven stelt het wijzigingen voor.
*voor de niet-verplichte uitgaven stelt het amendementen voor
In tweede lezing onderzoekt de Raad de door het Parlement naar voren
gebrachte punten.
- Bij de niet-verplichte uitgaven heeft de Raad het recht de amendementen te
wijzigen. Indien de Raad hiervan gebruikmaakt, gaat de tekst terug naar het
Parlement.
- Bij de verplichte uitgaven zijn er twee mogelijkheden:
1. Indien de door het Parlement voorgestelde wijzigingen de totale uitgaven
verhogen, kunnen ze alleen in de begroting worden opgenomen nadat ze door
de Raad met gekwalificeerde meerderheid zijn aangenomen. Zonder deze
meerderheid zijn de voorstellen definitief verworpen.

Einde van de procedure

2. Indien de door het Parlement voorgestelde wijzigingen de totale uitgaven
niet verhogen, kunnen deze alleen door de Raad met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen worden afgekeurd. Gebeurt dit niet, dan wordt de
wijziging als goedgekeurd beschouwd.
Indien het Parlement niet reageert, staat dit gelijk aan goedkeuring. Het
Parlement heeft voor de niet-verplichte uitgaven het recht de wijzigingen die
de Raad in de amendementen van het Parlement heeft aangebracht, te wijzigen
of te verwerpen (binnen de grenzen van het maximale stijgingspercentage) met
een absolute meerderheid van de Parlementsleden en drie vijfden van de
uitgebrachte stemmen. Voor afwijzing van de begroting is de absolute
meerderheid van de leden alsmede twee derden van de uitgebrachte stemmen
noodzakelijk.
Ten slotte constateert de voorzitter van het Parlement, indien de Raad of zijn
vertegenwoordigers bij de stemming in plenaire vergadering geen bezwaar
maken, de stilzwijgende instemming van de Raad en stelt hij de begroting vast
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