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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 na mocy art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
Parlament Europejski samodzielnie decyduje o udzieleniu absolutorium z wykonania 
budżetu ogólnego Unii Europejskiej oraz mając na uwadze, że budżet Rady jest sekcją 
budżetu Unii;

B. 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;

1. podkreśla potrzebę podpisania protokołu ustaleń między Parlamentem Europejskim, 
Radą i Komisją w sprawie dostarczenia informacji niezbędnych Parlamentowi do 
podjęcia świadomej decyzji w sprawie absolutorium; uważa, że w tym celu należy 
wznowić negocjacje z Radą i rozszerzyć je na Komisję, tak aby zapewnić Parlamentowi 
niezbędne informacje na temat sposobu, w jaki Rada wykonuje swój budżet, 
bezpośrednio lub za pośrednictwem Komisji;

2. z zadowoleniem przyjmuje oświadczenia nominowanej wiceprzewodniczącej Věry 
Jourovej i nominowanego komisarza Johannesa Hahna podczas wysłuchań przed 
Parlamentem, że są oni gotowi zaangażować się w tę sprawę, aby przyczynić się do 
osiągnięcia większej przejrzystości w zakresie wykonania budżetu Rady; wskazuje na 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości dotyczące prawa podatników i opinii 
publicznej do bycia informowanym o wykorzystaniu dochodów publicznych;

3. jest zdania, że Parlament powinien przekazywać decyzję w sprawie absolutorium z 
wykonania budżetu jedynie Komisji w drodze kontynuacji praktyki przyjmowania 
rezolucji towarzyszących, zawierających uwagi skierowane do poszczególnych 
instytucji i organów Unii, tak aby zagwarantować, że żadna sekcja budżetu UE nie 
zostanie wykonana bez odpowiedniej kontroli; 

4. jest zdania, że – choć obecna sytuacja mogłaby ulec poprawie dzięki lepszej współpracy 
między instytucjami Unii w ramach traktatów – przegląd traktatów może ostatecznie 
okazać się konieczny, aby zapewnić jaśniejszą procedurę udzielania absolutorium w 
tym sensie, że Parlamentowi powierzy się wyraźne uprawnienia do udzielania 
absolutorium budżetowego osobno poszczególnym instytucjom i organom Unii.


