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NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, 
aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že Evropský parlament má v souladu s článkem 319 Smlouvy o 
fungování Evropské unie výhradní odpovědnost za udělování absolutoria za plnění 
souhrnného rozpočtu Evropské unie, a vzhledem k tomu, že rozpočet Rady je součástí 
rozpočtu Evropské unie;

B. vzhledem k tomu, že Komise musí podle čl. 319 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 
unie předložit Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré potřebné informace 
týkající se čerpání prostředků a fungování systémů finanční kontroly;

1. zdůrazňuje, že je nutné mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí uzavřít 
memorandum o porozumění o poskytování informací, které Parlament potřebuje 
k informovanému rozhodování o absolutoriu; domnívá se, že by měla být obnovena 
příslušná jednání s Radou a že by k nim měla být přizvána i Komise, aby měl Parlament 
k dispozici potřebné informace o tom, jak Rada plní svůj rozpočet, ať přímo, nebo 
prostřednictvím Komise;

2. vítá prohlášení kandidátky na post místopředsedkyně Komise Věry Jourové a kandidáta 
na komisaře Johannese Hahna, kteří během slyšení v Parlamentu přislíbili, že jsou 
ochotní se touto otázkou zabývat, aby přispěli k transparentnějšímu plnění rozpočtu 
Rady; poukazuje na judikaturu Soudního dvora o právu daňových poplatníků 
a veřejnosti na aktuální informace o využívání veřejných prostředků;

3. zastává názor, že Parlament by měl svá rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění 
rozpočtu adresovat pouze Komisi, nicméně že by měl současně pokračovat v praxi 
doprovodných usnesení s připomínkami určených pro každý orgán a instituci Unie, aby 
byl zajištěn náležitý dohled nad plněním všech oddílů rozpočtu EU;

4. domnívá se, že současnou situaci by bylo možné zlepšit užší spoluprací mezi orgány 
a institucemi Unie v rámci Smluv, avšak nakonec bude zřejmě nutné Smlouvy 
zrevidovat, aby byl ujasněn postup udělování absolutoria, a to v tom smyslu, že 
Parlamentu se výslovně svěřuje pravomoc k udělování absolutoria všem jednotlivým 
orgánům, institucím a dalším subjektům.


