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WSKAZÓWKI 

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że przejrzystość i kontrola rachunków publicznych to ogólne zasady 

demokratyczne, których Unia nie może naruszać; 

B. mając na uwadze, że procedura udzielania absolutorium jest częścią koncepcji 

demokracji przedstawicielskiej; 

C. mając na uwadze, że na mocy art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

Parlament Europejski samodzielnie decyduje o udzieleniu absolutorium z wykonania 

budżetu ogólnego Unii Europejskiej; 

D. mając na uwadze, że budżet Rady jest sekcją budżetu Unii; 

E. mając na uwadze, że na mocy art. 319 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej Komisja musi przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu, na jego żądanie, 

wszelkie niezbędne informacje dotyczące wykonywania wydatków lub funkcjonowania 

systemów kontroli finansowej; 

F. mając na uwadze, że podczas seminarium Parlamentu na temat uprawnienia Parlamentu 

do udzielania absolutorium Radzie, które odbyło się dnia 27 września 2012 r., 

specjaliści w zakresie prawa i eksperci akademiccy zgodzili się co do prawa Parlamentu 

do informacji; 

G. mając na uwadze, że zgodnie z art. 335 TFUE każda z instytucji Unii posiada 

autonomię administracyjną, a zgodnie z art. 55 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/20121 (rozporządzenie finansowe) każda z 

instytucji odpowiedzialna jest za wykonanie sekcji budżetu jej dotyczącej; 

H. mając na uwadze, że bez niezbędnych informacji Parlament nie jest w stanie podjąć 

świadomej decyzji w sprawie udzielenia absolutorium; 

1.  zauważa, że procedura udzielania absolutorium budżetowego osobno poszczególnym 

instytucjom i organom Unii jest przyjętą od dawna praktyką, którą opracowano w celu 

zagwarantowania przejrzystości i demokratycznej odpowiedzialności przed 

podatnikami Unii; podkreśla, że powinno to skutecznie zagwarantować prawo i 

obowiązek Parlamentu do kontrolowania całego budżetu Unii; 

2.  zauważa ponadto, że Komisja wyraziła w swym piśmie z dnia 23 stycznia 2014 r. 

opinię, że wszystkie instytucje w pełni uczestniczą w działaniach podejmowanych w 

następstwie uwag poczynionych w ramach udzielania absolutorium przez Parlament 

oraz że wszystkie instytucje powinny współpracować na rzecz zapewnienia sprawnego 

                                                 
1  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. 

w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie 

Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1). 
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przebiegu procedury udzielania absolutorium, przy pełnym poszanowaniu odnośnych 

postanowień TFUE i prawa wtórnego;  

3.  podkreśla, że Komisja w swoim piśmie również stwierdza, iż nie będzie nadzorowała 

wykonania budżetów innych instytucji oraz że udzielenie odpowiedzi na pytania 

adresowane do innej instytucji naruszyłoby niezależność tej instytucji w zakresie 

wykonywania jej sekcji budżetu; 

4. podkreśla, że od 2009 r. jedynie Rada nie zgodziła się poddać procedurze udzielania 

absolutorium budżetowego przeprowadzanej przez Parlament Europejski, odmawiając 

przedłożenia niezbędnych informacji, odpowiedzenia na pytania pisemne oraz udziału 

w wysłuchaniach i debatach dotyczących wykonania jej budżetu, i że w związku z tym 

ponad 3 mld EUR publicznych funduszy europejskich wydano w nieprzejrzysty sposób;  

5.  wyraża ubolewanie z powodu słabej w ostatnich latach współpracy pomiędzy 

Parlamentem i Radą w odniesieniu do kontroli wykonania budżetu i postrzega to jako 

negatywny sygnał dla obywateli Unii; 

6. uważa, że ta sytuacja stanowi poważne niedopełnienie obowiązków wynikających z 

traktatów, a zwłaszcza naruszenie zasady lojalnej współpracy między instytucjami, oraz 

że należy szybko znaleźć rozwiązanie, aby można było sprawować kontrolę nad całym 

budżetem Unii; w związku z tym przywołuje również art. 15 TFUE, w którym 

stwierdza się, że każda instytucja, organ lub jednostka organizacyjna zapewnia 

przejrzystość swoich prac;  

7.  apeluje do Rady o zachowanie przejrzystości i przyjęcie pełnej odpowiedzialności przed 

obywatelami Unii poprzez uczestniczenie w dorocznej procedurze udzielania 

absolutorium tak samo jak inne instytucje unijne; 

8.  apeluje o uwzględnienie art. 319 ust. 1 TFUE i art. 317 akapit drugi TFUE oraz art. 55, 

165 i 166 rozporządzenia finansowego jako wystarczającej podstawy prawnej dla 

korzystania przez Parlament ze swego domyślnego prawa do podjęcia odrębnej decyzji 

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie, oprócz jego jednoznacznego prawa do 

udzielania absolutorium Komisji; 

9. zwraca się do Rady, by rozpoczęła negocjacje z Parlamentem Europejskim w celu 

zagwarantowania Parlamentowi prawa dostępu do informacji dotyczących wykonania 

budżetu Rady; ; uważa, że pociąga to za sobą konieczność dostarczania przez Radę 

wymaganych informacji; 

10.  przypomina Radzie stanowisko Komisji, wyrażone w piśmie z dnia 23 stycznia 2014 r., 

iż nie będzie nadzorowała wykonania budżetów innych instytucji oraz że udzielenie 

odpowiedzi na pytania adresowane do innej instytucji naruszyłoby niezależność tej 

instytucji w zakresie wykonywania jej sekcji budżetu; 

11. jest zdania, że – choć w międzyczasie sytuację mogłaby poprawić lepsza współpraca 

między instytucjami Unii w ramach traktatów – przegląd traktatów może ostatecznie 

okazać się konieczny, aby zapewnić jaśniejszą procedurę udzielania absolutorium, przez 

to że Parlamentowi powierzy się wyraźne uprawnienia do udzielania absolutorium 

budżetowego osobno poszczególnym instytucjom i organom Unii.  
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