
DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (UE, EURATOM) 2015/1623 

z dnia 29 kwietnia 2015 r. 

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków dotyczących wykonania budżetu ogólnego 
Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013, sekcja III – Komisja 

PARLAMENT EUROPEJSKI, 

—  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 (1), 

—  uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013 (COM 
(2014) 510 – C8-0140/2014) (2), 

—  uwzględniając sprawozdanie Komisji w sprawie działań podjętych w następstwie udzielenia absolutorium za rok 
budżetowy 2012 (COM(2014) 607) oraz dokumenty robocze służb Komisji dołączone do tego sprawozdania 
(SWD(2014) 285), SWD(2014)0286), 

—  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 czerwca 2014 r. zatytułowany „Podsumowanie osiągnięć Komisji w 
zakresie zarządzania za rok 2013” (COM(2014) 342), 

—  uwzględniając sprawozdanie Komisji dotyczące rocznej oceny finansów Unii opartej na uzyskanych wynikach 
(COM(2014) 383) oraz dołączone dokumenty robocze służb Komisji (SWD(2014) 200 i SWD(2014) 201), 

—  uwzględniając sprawozdanie roczne Komisji dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów 
wewnętrznych przeprowadzonych w 2013 r. (COM(2014) 615) oraz dokument roboczy służb Komisji dołączony 
do tego sprawozdania (SWD(2014) 293), 

—  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 
2013 wraz z odpowiedziami instytucji (3), oraz sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego, 

—  uwzględniając poświadczenie wiarygodności (4) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji 
leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

—  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Komisji absolutorium z wykonania 
budżetu za rok budżetowy 2013 (05303/2015 – C8-0053/2015), 

—  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia agencjom wykonawczym 
absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015), 

—  uwzględniając art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

—  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporzą
dzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (5), 

—  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporzą
dzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (6), w szczególności jego art. 62, 164, 165 i 166, 

30.9.2015 L 255/109 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. L 66 z 8.3.2013. 
(2) Dz.U. C 403 z 13.11.2014, s. 1. 
(3) Dz.U. C 398 z 12.11.2014, s. 1. 
(4) Dz.U. C 403 z 13.11.2014, s. 128. 
(5) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. 
(6) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1. 



—  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji 
wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólno
towymi (1), w szczególności jego art. 14 ust. 2 i 3, 

—  uwzględniając art. 93 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu, 

—  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinie innych zainteresowanych komisji 
(A8-0101/2015), 

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków w odniesieniu do wykonania budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej za rok budżetowy 2013; 

2.  przedstawia swoje uwagi w rezolucji, która stanowi integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z 
wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawied
liwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu i Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, jak również 
parlamentom narodowym oraz krajowym i regionalnym organom kontroli w państwach członkowskich, oraz do 
zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L). 

Martin SCHULZ 

Przewodniczący  
Klaus WELLE 

Sekretarz Generalny   
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