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***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného 
rozpočtu Unie v roce 2020 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie
(00000/2019 – C9-0000/2019 – 2019/0186(APP))

(Zvláštní legislativní postup – souhlas)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh nařízení Rady (00000/2019),

– s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 
352 Smlouvy o fungování Evropské unie a článkem 203 Smlouvy o založení 
Evropského společenství pro atomovou energii (C9–0000/2019),

– s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení Rozpočtového výboru (A9-0000/2019),

1. uděluje souhlas s návrhem nařízení Rady;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Jakkoli je obecná shoda na tom, že nejlepším východiskem ze současné situace je spořádané 
vystoupení Spojeného království na základě dohody o vystoupení, EU se i nadále připravuje 
na všechny možné výsledky, včetně vystoupení bez dohody. Při variantě bez uzavřené dohody 
budou rozpočtové otázky mezi Unií a Spojeným královstvím ponechány bez dohodnutých 
právních ujednání. To by způsobilo značnou nejistotu a obtíže při plnění rozpočtů Unie na rok 
2019 a na rok 2020 všem příjemcům ve Spojeném království a v některých případech i 
příjemcům v ostatních členských státech.

Účelem tohoto návrhu je prodloužit do roku 2020 platnost rámce alternativních opatření podle 
nařízení (EU, Euratom) 2019/1197, které schválil Parlament dne 17. dubna 2019. Jeho cílem 
je minimalizovat nejzávažnější dopady na příjemce výdajových programů a jiné činnosti EU v 
době vystoupení a do konce roku 2020. Umožnilo by se tím řádné rozpočtové plnění právních 
závazků se Spojeným královstvím a subjekty Spojeného království podepsaných nebo 
přijatých před datem vystoupení nebo mezi datem vystoupení a koncem roku 2019 na základě 
nařízení (EU, Euratom) 2019/1197.

Navrhované vytvoření možnosti zachovat v průběhu roku 2020 způsobilost k čerpání 
finančních prostředků Unie pro Spojené království a subjekty ze Spojeného království je 
podmíněno tím, že Spojené království učiní písemný závazek, že bude přispívat na 
financování rozpočtu na rok 2020 za podmínek stanovených v tomto návrhu. Kromě toho by 
se mělo Spojené království písemně zavázat k akceptování kontrol a auditů během celého 
prováděcího období příslušných programů nebo činností.


