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Absolutorium za rok 2018 
Drugie sprawozdania dotyczące Rady Europejskiej, Rady i 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
W maju 2020 r. Parlament Europejski postanowił odroczyć decyzję o udzieleniu absolutorium z wykonania 
budżetu za 2018 r. Radzie Europejskiej, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu (EKES-
owi) i przedstawił szereg uwag. Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu (CONT) ponownie zbadała sytuację i w 
swoich drugich sprawozdaniach zaleca, aby nie udzielić absolutorium tym instytucjom. Głosowania nad drugimi 
sprawozdaniami w sprawie absolutorium zaplanowano na drugą sesję plenarną w październiku. 

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. 
Struktura budżetu UE opiera się na odrębnych sekcjach budżetu każdej instytucji UE z wyjątkiem Rady 
Europejskiej i Rady, które mają tę samą sekcję (art. 46 rozporządzenia finansowego). Procedura udzielania 
absolutorium (art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)) umożliwia Parlamentowi 
kontrolowanie sposobu wykonania każdej sekcji w danym roku poprzez sprawdzenie zgodności z 
odpowiednimi przepisami (art. 100 i art. 104 ust. 3 Regulaminu oraz załącznik V do Regulaminu). Procedura 
za 2018 r. rozpoczęła się w czerwcu 2019 r., kiedy Komisja przedstawiła skonsolidowane sprawozdanie 
roczne. 

Stanowisko Komisji Kontroli Budżetowej 
W maju 2020 r. Parlament postanowił odroczyć decyzję o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu za 
2018 r. Radzie Europejskiej i Radzie (sekcja II) oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu 
(sekcja VI). W dniu 1 października komisja CONT głosowała nad drugimi sprawozdaniami i zaproponowała 
odmowę udzielenia absolutorium tym instytucjom. W załączonych projektach rezolucji przedstawiono 
następujące uwagi: 

Rada Europejska i Rada: Komisja CONT ubolewa nad trwającym już dziesięć lat brakiem współpracy ze 
strony Rady w procedurze udzielania absolutorium, co jest niekorzystne pod względem rozliczalności Unii 
i jej instytucji. Komisja CONT przypomina, że Parlament pragnie przezwyciężyć ten impas, i zwraca się do 
Rady o wznowienie negocjacji w oparciu o dokument roboczy przedstawiony przez zespół negocjacyjny 
Parlamentu. Opowiada się też za osobnymi sekcjami budżetowymi Rady Europejskiej i Rady. Ponadto 
zwraca się do Rady o stworzenie wspólnego rejestru lobbystów z Parlamentem. Począwszy od roku 
budżetowego 2009 Parlament co roku odmawia udzielenia absolutorium Radzie.  

Komitet Ekonomiczno-Społeczny: Komisja CONT przypomina o wniosku OLAF-u, zgodnie z którym 
starszy rangą członek EKES-u dopuścił się molestowania i poważnych uchybień, oraz o przekazaniu sprawy 
przez OLAF władzom belgijskim. Zauważa z zaniepokojeniem, że środki podjęte w celu ochrony ofiar były 
niewystarczające. Mimo że Prezydium EKES-u odsunęło wspomnianego członka od obowiązków w zakresie 
zarządzania czy administrowania sprawami pracowników, decyzji nie udało się w pełni egzekwować ze 
względu na niedociągnięcia w wewnętrznych procedurach komitetu. Według komisji CONT jest to sprawa 
niepokojąca pod względem rozliczalności, kontroli budżetowej i dobrego zarządzania zasobami ludzkimi. 
Komisja CONT wzywa EKES do uwzględnienia tych aspektów w planie działania na rzecz polityki zerowej 
tolerancji wobec molestowania, do wprowadzenia niezbędnych zasad i poinformowania władzy 
budżetowej o procedurach i procesach wprowadzonych w celu zapobiegania takim godnym ubolewania 
zdarzeniom w przyszłości. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32018R1046
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29581968
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29581968
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:12010E/TXT
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-RULE-100_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-RULE-104_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-ANN-05_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0316/COM_COM(2019)0316_PL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0316/COM_COM(2019)0316_PL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649407
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2057(DEC)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2060(DEC)&l=en


EPRS Absolutorium za rok 2018 

Niniejszy dokument został przygotowany z myślą o posłach do Parlamentu Europejskiego i członkach personelu parlamentarnego. Zawiera 
informacje, które mogą być pomocne w pracach parlamentarnych. Wyłączną odpowiedzialność za jego treść ponoszą autorzy, a wyrażonych w nim 
opinii nie należy traktować jako oficjalnego stanowiska Parlamentu. Powielanie i tłumaczenie dokumentu do celów niekomercyjnych jest 
dozwolone, pod warunkiem że podane zostanie źródło, a Parlament Europejski zostanie wcześniej powiadomiony i otrzyma egzemplarz 
publikacji.© Unia Europejska, 2020. 

eprs@ep.europa.eu     http://www.eprs.ep.parl.union.eu  (intranet)     http://www.europarl.europa.eu/thinktank  (internet)     http://epthinktank.eu  (blog) 

 

Sprawozdania w sprawie absolutorium: Rada Europejska i Rada (sekcja II) oraz Komitet Ekonomiczno-Społeczny 
(sekcja VI); komisja przedmiotowo właściwa: CONT; sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (PPE, Czechy). 
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