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Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 
18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 
Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, 
(EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) 
č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 966/20121, a najmä na jeho článok 44,

– so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 prijatý s 
konečnou platnosťou 27. novembra 20192,

– so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, 
ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 20203,

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových 
otázkach a riadnom finančnom hospodárení4,

1 Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 57, 27.2.2020.
3 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
4 Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.



– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme 
vlastných zdrojov Európskej únie1,

– so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 1/2020, ktorý prijala Komisia 27. marca 
2020 (COM(2020)0145),

– so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2020, ktorú prijala Rada 
14. apríla 2020 a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (07250/2020 – C9-
0101/2020),

– so zreteľom na články 94, 96 a 163 rokovacieho poriadku,

1. schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2020;

2. poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 1/2020 za prijatý s 
konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej 
únie; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, ďalším 
príslušným inštitúciám a orgánom, ako aj národným parlamentom.

1 Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.


