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Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018 
– instytucje UE oprócz Komisji Europejskiej 

Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego zaleca udzielenie absolutorium z wykonania budżetu w 
przypadku siedmiu sekcji administracyjnych budżetu UE za 2018 r., zaleca jednak odroczenie decyzji o udzieleniu 
absolutorium Radzie Europejskiej i Radzie oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu. 
Głosowania nad sprawozdaniami w sprawie absolutorium mają się odbyć podczas majowej sesji plenarnej. 

Procedura udzielania absolutorium 
Parlament Europejski ma wyłączne kompetencje w zakresie udzielenia, odroczenia lub ostatecznego 
odmówienia udzielenia absolutorium z wykonania budżetu UE po przedstawieniu zaleceń przez Radę. 
Budżet UE jest podzielony na odrębne sekcje, z których każda odpowiada budżetowi określonej instytucji 
UE, z wyjątkiem Rady Europejskiej i Rady, które mają tę samą sekcję (art. 46 rozporządzenia finansowego). 
Sekcja dotycząca Komisji Europejskiej (III), obejmująca głównie wydatki na programy operacyjne w 
obszarach polityki UE, jest zdecydowanie największa (97,4% płatności zrealizowanych w 2018 r.). Pozostałe 
dziewięć sekcji (2,6%) pokrywa wydatki administracyjne: Parlamentu (sekcja I); Rady Europejskiej i Rady (II); 
Trybunału Sprawiedliwości (IV); Trybunału Obrachunkowego (V); Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego (VI); Komitetu Regionów (VII); Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (VIII); 
Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (IX) i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (X). 

Odrębne decyzje w sprawie absolutorium dotyczące każdej instytucji 
W ramach procedury udzielania absolutorium (art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) 
Parlament Europejski nadzoruje sposób wykonania budżetu UE w danym roku, sprawdzając zgodność z 
odnośnymi przepisami. Parlament podejmuje odrębne decyzje w sprawie absolutorium dla każdej sekcji 
(art. 100 i art. 104 ust. 3 oraz załącznik V do Regulaminu) w celu zapewnienia demokratycznej kontroli 
wydatkowania środków publicznych. Parlament uważa, że rosnąca część operacyjna w wydatkach Rady 
uzasadnia kontrolę ze strony Parlamentu. Rada nadal kwestionuje decyzję Parlamentu dotyczącą kontroli 
sekcji budżetu przypadającej Radzie, począwszy od 2003 r., i twierdzi, że wieloletnia umowa dżentelmeńska 
dotycząca nieingerowania w kwestie związane z budżetem administracyjnym drugiej instytucji ma również 
zastosowanie do procedury udzielania absolutorium.  

Sprawozdania w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za rok 
2018 
W lutym 2020 r. Komisja Kontroli Budżetowej (CONT) Parlamentu przyjęła sprawozdanie w sprawie 
absolutorium dla każdej instytucji. Proponuje się udzielenie absolutorium w odniesieniu do wszystkich 
sekcji administracyjnych budżetu UE, z wyjątkiem Rady Europejskiej i Rady oraz Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego, w odniesieniu do których proponuje się odroczenie decyzji. Towarzyszące sprawozdaniom 
projekty rezolucji zawierają uwagi uwzględniające sprawozdanie roczne i poświadczenie wiarygodności 
Trybunału Obrachunkowego, roczne sprawozdania z działalności i odpowiedzi instytucji na pytania komisji 
CONT. W przypadku Rady Europejskiej i Rady komisja CONT wyraża ubolewanie z powodu braku 
współpracy ze strony Rady, która nie udzieliła odpowiedzi Parlamentowi, i podkreśla potrzebę znalezienia 
rozwiązania w odniesieniu do utrzymujących się od dawna różnic w stanowiskach Rady i Parlamentu w 
kwestii udzielenia absolutorium. Począwszy od roku budżetowego 2009, Parlament każdego roku odmawia 
udzielenia Radzie absolutorium. W odniesieniu do Komitetu Ekonomiczno-Społecznego komisja CONT 
odnotowuje przypadki domniemanego molestowania zgłoszone w 2018 r. i wyraża ubolewanie z powodu 
ustaleń poczynionych przez OLAF. Zwraca się do Komitetu o podjęcie środków zalecanych przez OLAF oraz 
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o należyte poinformowanie organu udzielającego absolutorium najpóźniej we wrześniu 2020 r. 
Niepodjęcie działań może doprowadzić do wszczęcia postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości.  

Sprawozdania w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu: PE i inne instytucje; komisja 
przedmiotowo właściwa: CONT; sprawozdawcy: Maria Grapini (S&D, Włochy): sekcja I; Tomáš Zdechovský (PPE, 
Czechy), sekcje: II, IV, V, VI, VII, VIII, IX i X. 
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