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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu  zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot 
Europejskich w zakresie dotyczącym Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych
(COM(2010) 85 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2010) 85),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 322 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a 
także art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 
zgodnie z którymi Komisja przedłożyła wniosek Parlamentowi (C7-0086/2010),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 55 regulaminu,

– uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Budżetowej i Komisji Kontroli Budżetowej 
zgodnie z art. 51 regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz Komisji Kontroli Budżetowej (A7-
0000/2010),

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i 
parlamentom państw członkowskich.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Rozporządzenie Rady (WE, 
Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie rozporządzenia 
finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich
(zwanego dalej „rozporządzeniem 
finansowym”), ustanawia zasady 
budżetowe i przepisy finansowe, które 
powinny być przestrzegane przez 

(1) Rozporządzenie Rady (WE, 
Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie rozporządzenia 
finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich
(zwanego dalej „rozporządzeniem 
finansowym”), ustanawia zasady 
budżetowe i przepisy finansowe, które 
powinny być przestrzegane przez 
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wszystkie akty ustawodawcze. Należy 
zmienić niektóre przepisy rozporządzenia 
finansowego, aby uwzględnić zmiany 
wprowadzone traktatem lizbońskim.

wszystkie akty ustawodawcze. Należy 
zmienić niektóre przepisy rozporządzenia 
finansowego, aby uwzględnić powstanie 
Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Na mocy traktatu lizbońskiego 
utworzona zostaje Europejska Służba 
Działań Zewnętrznych (zwana dalej 
„ESDZ”). Zgodnie z konkluzjami Rady 
Europejskiej z posiedzenia w dniach 29-30 
października 2009 r. ESDZ jest służbą 
swego rodzaju (sui generis) i na potrzeby 
rozporządzenia finansowego należy ją 
traktować jak instytucję.

(2) Na mocy traktatu lizbońskiego 
utworzona zostaje Europejska Służba 
Działań Zewnętrznych (zwana dalej 
„ESDZ”). Zgodnie z decyzją Rady
2010/…/UE z dnia … określającą 
strukturę i zasady funkcjonowania
Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych, ESDZ jest służbą swego 
rodzaju (sui generis) i na potrzeby 
rozporządzenia finansowego jest 
traktowana jak instytucja.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Biorąc pod uwagę fakt, że na 
potrzeby rozporządzenia finansowego 
ESDZ powinna być traktowana jak 
instytucja, Parlament Europejski będzie 
udzielał ESDZ absolutorium na wykonanie
środków przyjętych w dziale budżetu 
dotyczącym ESDZ. Parlament Europejski 
powinien w dalszym ciągu udzielać 

(3) Biorąc pod uwagę fakt, że na 
potrzeby rozporządzenia finansowego 
ESDZ powinna być traktowana jak 
instytucja, Parlament Europejski będzie 
udzielał ESDZ absolutorium z wykonania
środków przyjętych w dziale budżetu 
dotyczącym ESDZ. Parlament Europejski 
powinien w dalszym ciągu udzielać 
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Komisji absolutorium na wykonanie
dotyczącego jej działu budżetu, włącznie 
ze środkami operacyjnymi wykonywanymi 
przez szefów delegatur, którzy są 
subdelegowanymi intendentami Komisji.

Komisji absolutorium z wykonania
dotyczącego jej działu budżetu, włącznie 
ze środkami operacyjnymi wykonywanymi 
przez szefów delegatur, którzy są 
subdelegowanymi intendentami Komisji.
Złożoność tego rodzaju struktury wymaga 
wysokiej klasy przepisów dotyczących 
identyfikowalności i odpowiedzialności 
budżetowej i finansowej.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Traktat lizboński przewiduje, że 
delegatury Komisji staną się – jako 
delegatury Unii – częścią ESDZ. Aby 
zapewnić skuteczne zarządzanie 
delegaturami, wszystkie wydatki 
administracyjne i wydatki pomocnicze 
ponoszone przez delegatury Unii w 
związku z finansowaniem wspólnych 
kosztów powinny być wykonywane przez 
wspólną służbę pomocniczą. W tym celu 
rozporządzenie finansowe powinno 
przewidywać możliwość przyjęcia 
szczegółowych przepisów, uzgodnionych z 
Komisją, które pozwolą na ułatwienie 
wykonania środków operacyjnych 
delegatur Unii ujętych w dziale budżetu 
dotyczącym ESDZ oraz w dziale budżetu 
dotyczącym Rady.

(4) Traktat lizboński przewiduje, że 
delegatury Komisji staną się – jako 
delegatury Unii – częścią ESDZ. Aby 
zapewnić skuteczne zarządzanie 
delegaturami, wszystkie wydatki 
administracyjne i wydatki pomocnicze 
ponoszone przez delegatury Unii w 
związku z finansowaniem wspólnych 
kosztów powinny być wykonywane przez 
wspólną służbę pomocniczą.

Or. en
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Poprawka 5 (upada jeśli przyjęta zostanie poprawka 4)

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Traktat lizboński przewiduje, że 
delegatury Komisji staną się – jako 
delegatury Unii – częścią ESDZ. Aby 
zapewnić skuteczne zarządzanie 
delegaturami, wszystkie wydatki 
administracyjne i wydatki pomocnicze 
ponoszone przez delegatury Unii w 
związku z finansowaniem wspólnych 
kosztów powinny być wykonywane przez 
wspólną służbę pomocniczą. W tym celu 
rozporządzenie finansowe powinno 
przewidywać możliwość przyjęcia 
szczegółowych przepisów, uzgodnionych z 
Komisją, które pozwolą na ułatwienie 
wykonania środków operacyjnych
delegatur Unii ujętych w dziale budżetu 
dotyczącym ESDZ oraz w dziale budżetu 
dotyczącym Rady.

(4) Traktat lizboński przewiduje, że 
delegatury Komisji staną się – jako 
delegatury Unii – częścią ESDZ. Aby 
zapewnić skuteczne zarządzanie 
delegaturami, wszystkie wydatki 
administracyjne i wydatki pomocnicze 
ponoszone przez delegatury Unii w 
związku z finansowaniem wspólnych 
kosztów powinny być wykonywane przez 
wspólną służbę pomocniczą. W tym celu 
rozporządzenie finansowe powinno 
przewidywać możliwość przyjęcia 
szczegółowych przepisów, uzgodnionych z 
Komisją, które pozwolą na ułatwienie 
wykonania środków administracyjnych
delegatur Unii. Parlament Europejski jest 
o tym informowany. Zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej Parlament Europejski może 
w każdej chwil i  odwołać przekazane 
uprawnienia, które są z tym związane. 
Taka sama zasada dotyczy, odpowiednio, 
wydatków operacyjnych.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Niezbędne jest zapewnienie 
ciągłości funkcjonowania delegatur Unii, a 
w szczególności ciągłości i skuteczności 
zarządzania przez nie pomocą zewnętrzną. 
Z tego powodu należy upoważnić Komisję 
do powierzania w drodze subdelegacji 

(5) Niezbędne jest zapewnienie 
ciągłości funkcjonowania delegatur Unii, a 
w szczególności ciągłości i skuteczności
zarządzania przez nie pomocą zewnętrzną. 
Z tego powodu należy upoważnić Komisję 
do powierzania w drodze subdelegacji 
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uprawnień związanych z wykonywaniem 
wydatków operacyjnych w budżecie 
szefom delegatur Unii, które należą do 
ESDZ jako do niezależnej instytucji. 
Ponadto, w przypadkach, w których 
Komisja wykonuje budżet w ramach 
bezpośredniego zarządzania 
scentralizowanego, powinna istnieć 
możliwość wykonywania budżetu również 
w drodze subdelegacji uprawnień na rzecz 
szefów delegatur Unii. Delegowani 
intendenci Komisji powinni nadal ponosić 
odpowiedzialność za definiowanie 
wewnętrznych systemów zarządzania i 
kontroli, podczas gdy szefowie delegatur 
Unii powinni ponosić odpowiedzialność za 
stosowne uruchamianie wewnętrznych 
systemów zarządzania i kontroli oraz za 
ich funkcjonowanie, a także za zarządzenie 
środkami i operacje wykonywane w 
obrębie ich delegatur; w tym celu szefowie 
powinni dwa razy w roku składać 
sprawozdania.

uprawnień związanych z wykonywaniem 
wydatków operacyjnych w budżecie 
szefom delegatur Unii, które należą do 
ESDZ jako do niezależnej instytucji. 
Ponadto, w przypadkach, w których 
Komisja wykonuje budżet w ramach 
bezpośredniego zarządzania 
scentralizowanego, powinna istnieć 
możliwość wykonywania budżetu również 
w drodze subdelegacji uprawnień na rzecz 
szefów delegatur Unii. Delegowani 
intendenci Komisji powinni nadal ponosić 
odpowiedzialność za definiowanie 
wewnętrznych systemów zarządzania i 
kontroli, podczas gdy szefowie delegatur 
Unii powinni ponosić odpowiedzialność za 
stosowne uruchamianie wewnętrznych 
systemów zarządzania i kontroli oraz za 
ich funkcjonowanie, a także za zarządzenie 
środkami i operacje wykonywane w 
obrębie ich delegatur; w tym celu szefowie 
powinni dwa razy w roku składać 
sprawozdania. Powinna istnieć możliwość 
odwołania takiego delegowania 
uprawnień zgodnie z przepisami mającymi 
zastosowanie do Komisji.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Za cały dział budżetu dotyczący 
Komisji, włącznie z operacjami 
księgowymi w związku ze środkami 
powierzonymi w drodze subdelegacji 
szefom delegatur Unii, pozostaje 
odpowiedzialny księgowy Komisji. Aby 
zapobiec nakładaniu się obowiązków, 
należy zatem jasno wyjaśnić, że obowiązki 
księgowego ESDZ powinny obejmować 
jedynie ten dział budżetu, który dotyczy 

(8) Za cały dział budżetu dotyczący 
Komisji, a także za dział dotyczący ESDZ, 
pozostaje odpowiedzialny księgowy 
Komisji.
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ESDZ.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Aby zapewnić demokratyczną 
kontrolę wykonania budżetu Unii 
Europejskiej Parlament Europejski 
powinien otrzymywać co roku 
poświadczenie wiarygodności 
wewnętrznych systemów zarządzania i 
kontroli stosowanych w delegaturach 
Unii.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 10 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10b) Europejski Fundusz Rozwoju, jako 
najważniejszy instrument finansowy Unii 
Europejskiej służący wspieraniu 
współpracy na rzecz rozwoju z państwami 
Afryki, Karaibów i Pacyfiku, powinien 
znaleźć się w ramach budżetu ogólnego 
Unii Europejskiej i ogólnego 
rozporządzenia finansowego.

Or. en
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W art. 1 akapit drugi przed słowami 
„Komitet Ekonomiczno-Społeczny” 
wprowadza się słowa „Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych”.

(1) Artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1
1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
zasady regulujące uchwalanie i 
wykonywanie budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej, („budżet”), oraz prezentację 
i kontrolę sprawozdań.
2. Do celów niniejszego rozporządzenia 
Parlament Europejski, Rada Europejska, 
Rada Unii Europejskiej, Komisja 
Europejska, Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej i Europejski Trybunał 
Obrachunkowy są instytucjami Unii.
Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny, Komitet Regionów, Europejski 
Rzecznik Praw Obywatelskich, Europejski 
Inspektor Ochrony Danych i Europejska 
Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) są 
traktowane jako instytucje Unii. 
Do celów niniejszego rozporządzenia 
Europejskiego Banku Centralnego nie 
traktuje się jako instytucji Unii.
3. Do celów niniejszego rozporządzenia 
wszelkie odniesienia do „Wspólnot” lub 
do „Unii” uznaje się za odniesienia do 
Unii Europejskiej i Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej.”.

Or. en



PE445.691v01-00 12/26 PR\823339PL.doc

PL

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W art. 28 ust. 1 akapit pierwszy 
otrzymuje brzmienie:

„Do każdego wniosku lub inicjatywy 
przedkładanej władzy prawodawczej przez 
Komisję, Wysokiego Przedstawiciela Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa lub przez państwo 
członkowskie, które mogą mieć wpływ na 
budżet, włącznie ze zmianami liczby 
etatów, musi być dołączona ocena skutków 
finansowych regulacji oraz ocena 
przewidziana w art. 27 ust. 4 niniejszego 
rozporządzenia.”.

(2) W art. 28 ust. 1 akapit pierwszy 
otrzymuje brzmienie:

„Do każdego wniosku lub inicjatywy 
przedkładanej władzy prawodawczej przez 
Komisję lub przez państwo członkowskie, 
które mogą mieć wpływ na budżet, 
włącznie ze zmianami liczby etatów, musi 
być dołączona ocena skutków finansowych 
regulacji oraz ocena przewidziana w art. 27 
ust. 4 niniejszego rozporządzenia.”

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002
Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W art. 30 ust. 3 akapit pierwszy 
otrzymuje brzmienie:

„Komisja udostępnia w odpowiedni sposób 
informacje o beneficjentach środków 
finansowych pochodzących z budżetu, 
którymi dysponuje Komisja w trakcie 
wykonywania budżetu na zasadzie 
scentralizowanej zgodnie z art. 53a, oraz 
informacje o beneficjentach środków 

(3) W art. 30 ust. 3 akapit pierwszy 
otrzymuje brzmienie:

„Komisja udostępnia w odpowiedni sposób 
informacje o beneficjentach środków 
finansowych pochodzących z budżetu, 
którymi dysponuje Komisja w trakcie 
wykonywania budżetu na zasadzie 
scentralizowanej i bezpośrednio poprzez 
jej działy lub delegatury Unii zgodnie z 
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finansowych dostarczanych przez 
jednostki, którym przekazano uprawnienia 
do wykonywania budżetu w ramach innych 
trybów zarządzania.”

art. 51 akapit drugi, oraz informacje o 
beneficjentach środków finansowych 
dostarczanych przez jednostki, którym 
przekazano uprawnienia do wykonywania 
budżetu w ramach innych trybów 
zarządzania.”

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 4
Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W art. 31 akapit pierwszy przed
słowami „Komitet Ekonomiczno-
Społeczny” wprowadza się słowa
„Europejska Służba Działań 
Zewnętrznych”.

(4) W art. 31 akapit pierwszy przed
słowem „Rada” wprowadza się słowa
„Rada Europejska”, a przed słowami 
„sporządzają” wprowadza się słowa „i 
Europejska Służba Działań 
Zewnętrznych”.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 4 a (nowy)
Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002
Artykuł 41 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W artykule 41 dodaje się następujący 
ustęp:
„2a. Wszystkie dochody i wydatki w 
ramach odpowiednich europejskich 
funduszy rozwoju są zapisywane w 
ramach specjalnego działu budżetowego w 
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dziale Komisji.”

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 4b (nowy)
Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002
Artykuł 46 – ustęp 1 – punkt 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) W art. 46 ust. 1 pkt 3 lit. a) dodaje się 
akapity w brzmieniu:
„Plan zatrudnienia sekcji ESDZ budżetu 
określa liczbę stanowisk w każdej grupie 
zaszeregowania w każdej kategorii i liczbę 
stałych i czasowych stanowisk obejmującą 
pracowników kontraktowych i lokalnych 
zatwierdzonych w ramach środków 
budżetowych. 
Plan zatrudnienia wykazuje wszelkie 
zwiększenie lub zmniejszenie liczby 
stanowisk z uwzględnieniem grupy 
zaszeregowania i kategorii w 
administracji centralnej ESDZ i we 
wszystkich delegaturach Unii w oparciu o 
poprzedni rok.
Plan zatrudnienia wykazuje, oprócz liczby 
stanowisk zatwierdzonych na dany rok 
budżetowy, liczbę stanowisk 
zatwierdzonych na poprzedni rok, a także 
liczbę stanowisk zajmowanych przez 
dyplomatów oddelegowanych z państw 
członkowskich, Rady i spośród personelu 
Komisji. 
Organ władzy budżetowej jest 
informowany o liczbie stanowisk w każdej 
grupie zaszeregowania i w każdej 
kategorii oraz w każdej delegaturze Unii, 
a także w administracji centralnej ESDZ. 
Informacja ta znajduje się w załączniku 
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do planu zatrudnienia dla działu budżetu 
dotyczącego ESDZ.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 4 c (nowy)
Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002
Artykuł 46 – ustęp 1 – punkty 6 i 7 (nowe) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4c) W art. 46 dodaje się następujące 
punkty:
„(6) w poszczególnych pozycjach budżetu 
wydatki niezbędne na funkcjonowanie 
każdego specjalnego przedstawiciela, 
specjalnego wysłannika, szefa misji lub 
innych podobnych jednostek;
(7) w załączniku do budżetu ogólne 
wydatki administracyjne ESDZ na 
poprzedni rok z podziałem na 
poszczególne delegatury i centralną 
administrację ESDZ.”

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002
Artykuł 50 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W art. 50 akapit pierwszy dodaje się 
zdanie w brzmieniu:
„Jednakże w celu ułatwienia 
wykonywania środków operacyjnych 

skreślony



PE445.691v01-00 16/26 PR\823339PL.doc

PL

delegatur Unii, przewidzianych w dziale 
budżetu dotyczącym ESDZ oraz w dziale 
dotyczącym Rady, mogą zostać 
uzgodnione szczegółowe przepisy.”.

Or. en

Poprawka 18 (upada jeśli przyjęta zostanie poprawka 17)

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002
Artykuł 50 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W art. 50 akapit pierwszy dodaje się
zdanie w brzmieniu:

„Jednakże w celu ułatwienia 
wykonywania środków
operacyjnych delegatur Unii, 
przewidzianych w dziale budżetu 
dotyczącym ESDZ oraz w dziale 
dotyczącym Rady, mogą zostać 
uzgodnione szczegółowe 
przepisy.”.

(5) W art. 50 akapit pierwszy dodaje się
zdania w brzmieniu:

„Jednakże w celu ułatwienia 
wykonywania środków
administracyjnych delegatur Unii 
mogą zostać uzgodnione 
szczegółowe przepisy, zgodnie z 
art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.
Te przepisy nie mogą zawierać 
żadnych odstępstw od 
postanowień niniejszego 
rozporządzenia. Parlament 
Europejski lub Rada mogą w 
każdej chwili odwołać to 
przekazanie uprawnień.”.

Or. en
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 6
Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002
Artykuł 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W art. 51 dodaje się akapity w 
brzmieniu:
„Komisja może jednak 
przekazywać swoje kompetencje 
w kwestii wykonania budżetu w 
obszarze środków z dotyczącego 
jej działu szefom delegatur Unii. 
Szefowie delegatur Unii, działając 
jako subdelegowani intendenci 
Komisji, stosują przepisy Komisji 
dotyczące wykonania budżetu i 
podlegają tym samym 
obowiązkom i zasadom 
rozliczalności, którym podlegają 
wszyscy pozostali subdelegowani 
intendenci Komisji.
Na potrzeby drugiego akapitu 
Wysoki Przedstawiciel Unii do 
Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa podejmuje środki 
niezbędne dla ułatwiania 
współpracy między delegaturami 
Unii a departamentami Komisji.”.

(6) W art. 51 dodaje się akapity w 
brzmieniu:
„Komisja może jednak 
przekazywać swoje kompetencje 
w kwestii wykonania budżetu w 
obszarze środków operacyjnych z 
dotyczącego jej działu szefom 
delegatur Unii. Szefowie delegatur 
Unii, działając jako 
subdelegowani intendenci 
Komisji, stosują przepisy Komisji 
dotyczące wykonania budżetu i 
podlegają tym samym 
obowiązkom i zasadom 
rozliczalności, którym podlegają 
wszyscy pozostali subdelegowani 
intendenci Komisji.

Komisja cofa delegację 
uprawnień zgodnie ze swymi 
własnymi przepisami.
Na potrzeby drugiego akapitu 
Wysoki Przedstawiciel Unii do 
Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa podejmuje środki 
niezbędne dla ułatwiania 
współpracy między delegaturami 
Unii a departamentami Komisji.”.

Or. en
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 8
Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002
Artykuł 59 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W art. 59 dodaje się następujący ust. 5:
„5. Działając jako subdelegowani 
intendenci zgodnie z art. 51 akapit drugi, 
szefowie delegatur Unii odwołują się –
jeżeli wymagają tego ich obowiązki 
intendenta – do Komisji jako do swojej
instytucji.”.

(8) W art. 59 dodaje się następujący ust. 5:
„5. Działając jako subdelegowani 
intendenci zgodnie z art. 51 akapit drugi, 
szefowie delegatur Unii podlegają Komisji 
jako instytucji odpowiedzialnej za 
określanie, wykonywanie, kontrolę i ocenę 
ich zadań i obowiązków jako 
subdelegowanych intendentów.”.

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 8 a (nowy)
Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002
Artykuł 60 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) W art. 60 ust. 7 akapit drugi dodaje 
się na końcu zdanie w brzmieniu:
„Roczne sprawozdania z działalności 
także są udostępniane władzy 
budżetowej.”.

Or. en



PR\823339PL.doc 19/26 PE445.691v01-00

PL

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 9
Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002
Artykuł 60a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W sekcji 2 dodaje się art. 60a w 
brzmieniu:
„Artykuł 60a

1. Działając jako subdelegowani intendenci 
zgodnie z art. 51 akapit drugi, szefowie 
delegatur Unii ściśle współpracują z 
Komisją w celu właściwego wykonania 
środków, zwłaszcza w celu zapewnienia 
legalności i prawidłowości transakcji 
finansowych, poszanowania zasady 
należytego zarządzania finansami na etapie 
zarządzania środkami oraz skutecznej 
ochrony interesów finansowych Unii.

W tym celu podejmują środki niezbędne 
dla zapobiegania wszelkim sytuacjom, 
które mogłyby narazić odpowiedzialność 
Komisji za wykonanie powierzonego im w 
drodze subdelegacji budżetu, a także 
wszelkim konfliktom interesów lub 
priorytetów mającym wpływ na wykonanie 
powierzonych im w drodze subdelegacji 
zadań związanych z zarządzaniem 
finansami.

Jeżeli wystąpi sytuacja lub konflikt, o 
których mowa w drugim akapicie, szef 
delegatury Unii bezzwłocznie informuje o 
tym odpowiedni departament Komisji oraz 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

(9) W sekcji 2 dodaje się art. 60a w 
brzmieniu:
„Artykuł 60a

1. Działając jako subdelegowani intendenci 
zgodnie z art. 51 akapit drugi, szefowie 
delegatur Unii ściśle współpracują z 
Komisją w celu właściwego wykonania 
środków, zwłaszcza w celu zapewnienia 
legalności i prawidłowości transakcji 
finansowych, poszanowania zasady 
należytego zarządzania finansami na etapie 
zarządzania środkami oraz skutecznej 
ochrony interesów finansowych Unii.

W tym celu podejmują środki niezbędne 
dla zapobiegania wszelkim sytuacjom, 
które mogłyby narazić odpowiedzialność 
Komisji za wykonanie powierzonego im w 
drodze subdelegacji budżetu, a także 
wszelkim konfliktom interesów lub 
priorytetów mogącym mieć wpływ na 
wykonanie powierzonych im w drodze 
subdelegacji zadań związanych z 
zarządzaniem finansami.

Jeżeli wystąpi sytuacja lub konflikt, o 
których mowa w drugim akapicie, szef 
delegatury Unii bezzwłocznie informuje o 
tym odpowiednich dyrektorów 
generalnych Komisji i ESDZ. Dyrektor 
generalny ESDZ podejmuje odpowiednie 
kroki w celu zaradzenia sytuacji.

2. Jeżeli szef delegatury Unii stwierdzi, że 
znajduje się w sytuacji, o której mowa w 
art. 60 ust. 6, zwraca się do 
wyspecjalizowanego zespołu ds. 
nieprawidłowości finansowych, 
powołanego na mocy art. 66 ust. 4. W 
przypadku jakiegokolwiek bezprawnego 

2. Jeżeli szef delegatury Unii stwierdzi, że 
znajduje się w sytuacji, o której mowa w 
art. 60 ust. 6, zwraca się do 
wyspecjalizowanego zespołu ds. 
nieprawidłowości finansowych, 
powołanego na mocy art. 66 ust. 4. W 
przypadku jakiegokolwiek bezprawnego 
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działania, nadużycia finansowego lub 
korupcji, które mogą zaszkodzić interesom 
Unii, powiadamia on władze i organy 
wskazane w obowiązujących przepisach.

działania, nadużycia finansowego lub 
korupcji, które mogą zaszkodzić interesom 
Unii, powiadamia on władze i organy 
wskazane w obowiązujących przepisach.

3. Działając jako subdelegowani intendenci 
zgodnie z art. 51 akapit drugi, szefowie 
delegatur Unii dwa razy w roku składają 
sprawozdanie swoim delegowanym 
intendentom, tak aby ci ostatni mogli 
uwzględnić je w swoim rocznym 
sprawozdaniu z działalności, o którym 
mowa w art. 60 ust. 7. To sprawozdanie 
składane dwa razy w roku przez szefów 
delegatur Unii zawiera informacje 
dotyczące efektywności i skuteczności 
wewnętrznych systemów zarządzania i 
kontroli stosowanych w ich delegaturze, a 
także zarządzania operacjami, które zostały 
im powierzone.

3. Działając jako subdelegowani intendenci 
zgodnie z art. 51 akapit drugi, szefowie 
delegatur Unii składają sprawozdanie 
swoim delegowanym intendentom w 
formie rocznego sprawozdania z 
działalności zgodnie z, odpowiednio, art. 
60 ust. 7, tak aby ci ostatni mogli 
uwzględnić je w swoim rocznym 
sprawozdaniu z działalności. Roczne 
sprawozdania z działalności szefów 
delegatur są załączane, wraz z 
poświadczeniem wiarygodności zgodnie z
art. 66 ust. 3a, do rocznego sprawozdania 
z działalności delegowanego intendenta, 
które jest przekazywane Parlamentowi 
Europejskiemu zgodnie z art. 60 ust. 7.

Na żądanie szefowie delegatur składają 
sprawozdanie z wykonania swych 
obowiązków budżetowych właściwej 
komisji Parlamentu Europejskiego. 
To roczne sprawozdanie okresowe
składane przez szefów delegatur Unii 
zawiera informacje dotyczące 
efektywności i skuteczności wewnętrznych 
systemów zarządzania i kontroli 
stosowanych w ich delegaturze, a także 
zarządzania operacjami, które zostały im 
powierzone.

4. Działając jako subdelegowani 
intendenci zgodnie z art. 51 akapit drugi, 
szefowie delegatur Unii odpowiadają na 
wszelkie zapytania skierowane przez 
delegowanego intendenta Komisji.”.

4. Działając jako subdelegowani 
intendenci zgodnie z art. 51 akapit drugi, 
szefowie delegatur Unii odpowiadają na 
wszelkie zapytania skierowane przez 
delegowanego intendenta Komisji a także 
przez właściwą komisję Parlamentu 
Europejskiego.”.

Or. en
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 10
Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002
Artykuł 61 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W art. 61 ust. 1 dodaje się akapit w 
brzmieniu:
„Odpowiedzialność księgowego ESDZ 
dotyczy jedynie działu budżetu 
odnoszącego się do ESDZ i 
wykonywanego przez ESDZ.”.

skreślony

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 11 a
Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002
Artykuł 66 – ustęp 3a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W art. 66 wprowadza się 
następujące zmiany:

a) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku powierzenia 
uprawnień w drodze subdelegacji szefom 
delegatur Unii odpowiedzialność za 
określenie wprowadzonych wewnętrznych 
systemów zarządzania i kontroli, ich 
skuteczność i efektywność ponosi 
delegowany intendent. Szefowie delegatur 
są odpowiedzialni za stosowne 
uruchomienie i funkcjonowanie tych 
systemów zgodnie z instrukcjami 
delegowanego intendenta, a także za 
zarządzanie środkami oraz operacje, które 
wykonują oni w obrębie tej delegatury 

(11) W art. 66 wprowadza się 
następujące zmiany:

a) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku powierzenia 
uprawnień w drodze subdelegacji szefom 
delegatur Unii odpowiedzialność za 
określenie wprowadzonych wewnętrznych 
systemów zarządzania i kontroli, ich 
skuteczność i efektywność ponosi 
delegowany intendent. Szefowie delegatur 
są odpowiedzialni za stosowne 
uruchomienie i funkcjonowanie tych 
systemów zgodnie z instrukcjami 
delegowanego intendenta, a także za 
zarządzanie środkami oraz operacje, które 
wykonują oni w obrębie tej delegatury 
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Unii, za którą ponoszą odpowiedzialność. Unii, za którą ponoszą odpowiedzialność.
Przed objęciem funkcji muszą oni 
ukończyć specjalne szkolenia dotyczące 
zadań i obowiązków intendentów i 
wykonania budżetu.

Zgodnie z art. 60a ust. 3 szefowie delegatur 
Unii składają sprawozdania ze swoich 
obowiązków określonych w pierwszym 
akapicie niniejszego ustępu.

Zgodnie z art. 60a ust. 3 szefowie delegatur 
Unii składają sprawozdania ze swoich 
obowiązków określonych w pierwszym 
akapicie niniejszego ustępu.

Co roku szefowie delegatur Unii 
przekazują delegowanemu intendentowi 
Komisji poświadczenie wiarygodności 
wewnętrznych systemów zarządzania i 
kontroli stosowanych w ich delegaturach, 
umożliwiając w ten sposób intendentowi 
sporządzenie jego własnego poświadczenia 
wiarygodności.”;

Co roku szefowie delegatur Unii 
przekazują delegowanemu intendentowi 
Komisji poświadczenie wiarygodności 
wewnętrznych systemów zarządzania i 
kontroli stosowanych w ich delegaturach, a 
także zarządzania subdelegowanymi im 
operacjami i ich rezultatami, umożliwiając 
w ten sposób intendentowi sporządzenie 
jego własnego poświadczenia 
wiarygodności. Zostanie ono załączone, 
wraz z rocznym sprawozdaniem z 
działalności szefa delegatury, do rocznego 
sprawozdania z działalności 
delegowanego intendenta, które zostanie 
przekazane Parlamentowi 
Europejskiemu.”;

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 11 b
Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002
Artykuł 66 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodaje się ustęp 5 w brzmieniu:
„5. W przypadkach gdy szefowie 
delegatur Unii działają jako subdelegowani 
intendenci zgodnie z art. 51 akapit drugi w 
sprawach, o których mowa w niniejszym 
artykule ust. 4, właściwość posiada 
wyspecjalizowany zespół ds. 
nieprawidłowości finansowych, powołany 

b) dodaje się ustęp 5 w brzmieniu:
„5. W przypadkach gdy szefowie 
delegatur Unii działają jako subdelegowani 
intendenci zgodnie z art. 51 akapit drugi, w 
sprawach, o których mowa w niniejszym 
artykule ust. 4, właściwość posiada 
wyspecjalizowany zespół ds. 
nieprawidłowości finansowych, powołany 
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przez Komisję na mocy tego samego 
ustępu.

przez Komisję na mocy tego samego 
ustępu.

Jeżeli zespół rozpozna problemy 
systemowe, przesyła sprawozdanie wraz z 
zaleceniami intendentowi, Wysokiemu 
Przedstawicielowi Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
oraz delegowanemu intendentowi Komisji, 
pod warunkiem, że ten ostatni nie ma z tą 
sprawą związku, a także audytorowi 
wewnętrznemu.

Jeżeli zespół rozpozna problemy 
systemowe, przesyła sprawozdanie wraz z 
zaleceniami intendentowi, Wysokiemu 
Przedstawicielowi Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
oraz delegowanemu intendentowi Komisji, 
pod warunkiem, że ten ostatni nie ma z tą 
sprawą związku, a także audytorowi 
wewnętrznemu Komisji.

Na podstawie opinii zespołu Komisja może 
zwrócić się do Wysokiego Przedstawiciela 
Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa o to, aby – jako organ 
powołujący – wszczął przeciwko 
subdelegowanym intendentom 
postępowanie pociągające za sobą 
odpowiedzialność dyscyplinarną lub 
obowiązek zapłaty odszkodowania w 
przypadkach, w których nieprawidłowości 
dotyczą uprawnień, jakie Komisja 
powierzyła intendentom w drodze 
subdelegacji. W takim przypadku wysoki 
przedstawiciel podejmuje stosowne 
działania, zgodnie z regulaminem 
pracowniczym.”.

Na podstawie opinii zespołu Komisja
zwraca się do Wysokiego Przedstawiciela 
Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa o to, aby – jako organ 
powołujący – wszczął przeciwko 
subdelegowanym intendentom 
postępowanie pociągające za sobą 
odpowiedzialność dyscyplinarną lub 
obowiązek zapłaty odszkodowania w 
przypadkach, w których nieprawidłowości 
dotyczą uprawnień, jakie Komisja 
powierzyła intendentom w drodze 
subdelegacji. W takim przypadku wysoki 
przedstawiciel wszczyna postępowanie 
dyscyplinarne i/lub wymaga zapłaty 
odszkodowania zgodnie z zaleceniem 
Komisji.

Stosuje się to także odpowiednio do władz 
państwa członkowskiego w przypadku 
oddelegowanego personelu. Państwo 
członkowskie pochodzenia ponosi 
odpowiedzialność za wszelkie kwoty, które 
nie zostaną odzyskane w ciągu trzech lat 
od podjęcia decyzji o pociągnięciu do 
odpowiedzialności.”.

Or. en
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 12
Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002
Artykuł 85

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W art. 85 dodaje się akapity w 
brzmieniu:
„Na potrzeby audytu wewnętrznego ESDZ
szefowie delegatur Unii działający jako 
subdelegowani intendenci zgodnie z art.
51 akapit drugi są przedmiotem 
kompetencji kontrolnych audytora 
wewnętrznego Komisji w odniesieniu do 
powierzonego im w drodze subdelegacji 
zarządzania finansowego.

W celu zapewnienia spójności, 
skuteczności i opłacalności audytor 
wewnętrzny Komisji działa również jako 
audytor wewnętrzny ESDZ w odniesieniu 
do wykonania budżetu w obrębie działu 
budżetu dotyczącego ESDZ.”.

(12) W art. 85 dodaje się akapit w 
brzmieniu:

„Audytor wewnętrzny Komisji posiada te 
same obowiązki względem ESDZ, o której 
mowa w art. 1, jak obowiązki wykonywane 
względem służb Komisji.”.

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 12a (nowy)
Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002
Artykuł 126 – ustęp 1 – litera d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W art. 126 ust. 1 dodaje się lit. d) w 
brzmieniu:
„d) sprawozdanie ze zmian w kapitale 
szczegółowo przedstawiające wzrosty i 
zmniejszenia odnotowane w ciągu roku 
we wszystkich programach emerytalnych 
wymienionych w Regulaminie 
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pracowniczym urzędników Wspólnot 
Europejskich i warunkach zatrudnienia 
innych pracowników Wspólnot 
Europejskich.”.

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 12 b
Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002
Artykuł 146 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) W art. 146 ust. 3 otrzymuje 
brzmienie:
„3. Instytucje Unii określone w art. 1 ust. 
2 przedkładają Parlamentowi 
Europejskiemu, na jego żądanie, 
wszelkie informacje niezbędne do 
sprawnego zastosowania procedury 
udzielania absolutorium za dany rok 
budżetowy, zgodnie z artykułem 319 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.”.

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002
Artykuł 165

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Art. 165 zdanie pierwsze otrzymuje 
brzmienie:

„Realizacja działań przez państwa trzecie 

(14) Art. 165 zdanie pierwsze otrzymuje 
brzmienie:

„Realizacja działań przez państwa trzecie 
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będące beneficjentami lub organizacje 
międzynarodowe podlega kontroli ze 
strony Komisji zgodnie z art. 53a.”.

będące beneficjentami lub organizacje 
międzynarodowe podlega kontroli ze 
strony Komisji.”.

Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15
Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002
Artykuł 185 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W art. 185 ust. 3 otrzymuje 
następujące brzmienie:
3. Audytor wewnętrzny Komisji wykonuje 
te same uprawnienia względem organów 
określonych w ust. 1, które wykonuje 
względem służb Komisji lub delegatur 
Unii.”.

skreślony

Or. en


