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Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2020 o postoji Rady 
v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o obecném režimu 
podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie (09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 
2018/0136(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (09980/1/2020 – C9-0407/2020),

– s ohledem na stanovisko Účetního dvora ze dne 17. srpna 20181,

– s ohledem na stanovisko Komise (COM(2020)0843),

– s ohledem na svůj postoj v prvním čtení2 k návrhu Komise Evropskému parlamentu a 
Radě (COM(2018)0324),

– s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušnými výbory podle čl. 74 odst. 4 
jednacího řádu,

– s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Rozpočtovým výborem a Výborem 
pro rozpočtovou kontrolu (A9-0262/2020),

1. schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2. schvaluje společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise, které je 
přílohou tohoto usnesení;

1 Úř. věst. C 291, 17.8.2018, s. 1.
2 Přijaté texty ze dne 4.4.2019, P8_TA(2019)0349.



3. bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

4. konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

5. pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 
odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

6. pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny 
postupy byly řádně ukončeny, a aby s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

7. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.



PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise

Aniž je dotčeno právo podnětu náležející Komisi, souhlasí Evropský parlament, Rada a 
Komise s tím, že při příští revizi nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 
2018/1046 ze dne 18. července 2018 (dále jen „finanční nařízení“) zváží zahrnutí obsahu 
tohoto nařízení do finančního nařízení.

Prohlášení Komise

Komise souhlasí s tím, že v případě potřeby zváží, zda ke zprávě Evropskému parlamentu a 
Radě o uplatňování tohoto nařízení přiloží vhodné návrhy.


