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TEKSTY PRZYJĘTE

P9_TA(2020)0356
Rozporządzenie w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku 
uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach 
członkowskich ***II
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w 
sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego 
ochronie budżetu Unii (09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (09980/1/2020 – 
C9-0407/2020),

– uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego z dnia 17 sierpnia 2018 r.1,

– uwzględniając opinię Komisji (COM(2020)0843),

– uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu2 dotyczące wniosku 
Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0324),

– uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisje przedmiotowo 
właściwe na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu,

– uwzględniając art. 67 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Budżetową 
i Komisję Kontroli Budżetowej (A9-0262/2020),

1. zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2. zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji załączone 

1 Dz.U. C 291 z 17.8.2018, s. 1.
2 Teksty przyjęte w dniu 4.4.2019, P8_TA(2019)0349.



do niniejszej rezolucji;

3. przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

4. stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady 
aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

6. zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po 
stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do 
przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.



ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji

Bez uszczerbku dla prawa Komisji do inicjatywy Parlament Europejski, Rada i Komisja 
zgadzają się rozważyć włączenie treści niniejszego rozporządzenia do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. 
(„rozporządzenie finansowe”) przy okazji jego następnego przeglądu.

Oświadczenie Komisji

Komisja zgadza się rozważyć dołączenie do sprawozdania składanego Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie na temat stosowania niniejszego rozporządzenia stosownych 
wniosków w razie potrzeby.


