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Przedmiot: Stan negocjacji w Radzie dotyczących rozporządzenia w sprawie ochrony budżetu Unii 
w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach 
członkowskich

W maju 2018 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ochrony budżetu 
Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich 
(zwanego dalej „rozporządzeniem”),

W kwietniu 2019 r. Parlament przyjął stanowisko w pierwszym czytaniu w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia i zadeklarował gotowość do rozpoczęcia negocjacji 
międzyinstytucjonalnych. Rada omawiała wniosek dotyczący rozporządzenia na posiedzeniach, ale 
nie przyjęła jeszcze swojego stanowiska ani nie poinformowała wystarczająco Parlamentu o 
aktualnym stanie negocjacji dotyczących rozporządzenia.

Parlament wezwał Radę do podjęcia merytorycznych rozmów na temat toczących się negocjacji i 
podkreślił, że nie będzie automatycznie zatwierdzać faktów dokonanych, przed jakimi będzie go 
stawiać Rada Europejska, bez przeprowadzenia odpowiednich negocjacji w sprawie wszystkich 
elementów pakietu WRF i prawodawstwa sektorowego, w tym rozporządzenia 1 .

W związku z tym zwracamy się do Rady o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Które główne punkty rozporządzenia są nadal przedmiotem dyskusji w Radzie?

2. Podstawą prawną rozporządzenia jest art. 322 ust. 1 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, w związku z czym decyzja w jego sprawie zapada w zwykłej procedurze 
ustawodawczej. Zważywszy, że art. 15 ust. 1 TUE stanowi, że Rada Europejska „nie pełni funkcji 
prawodawczej”, czy Rada może potwierdzić, że konkluzje Rady Europejskiej w sprawie wieloletnich 
ram finansowych nie będą odnosić się do merytorycznej treści wniosku, w tym takich kwestii jak 
procedura decyzyjna, którą należy zastosować, ponieważ stanowiłoby to wyraźne naruszenie 
prerogatyw ustawodawczych współprawodawców?

3. Kiedy Rada zamierza rozpocząć negocjacje z Parlamentem?

Przedłożone: 06/03/2020

Termin ważności: 07/06/2020

1 Zob. rezolucja Parlamentu z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027 i zasobów własnych: czas, by spełnić oczekiwania obywateli (Teksty przyjęte, 
P9_TA(2019)0032).


