
DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (UE, Euratom) 2017/1615 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków w odniesieniu do wykonania budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja III – Komisja 

PARLAMENT EUROPEJSKI, 

—  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 (1), 

—  uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok 2015 (COM(2016) 475 – 
C8-0269/2016) (2), 

—  uwzględniając sprawozdanie Komisji z działań podjętych w następstwie absolutorium za rok budżetowy 2014  
(COM(2016) 674) oraz dokumenty robocze służb Komisji dołączone do tego sprawozdania (SWD(2016) 338, 
SWD(2016) 339), 

—  uwzględniając sprawozdanie roczne Komisji na temat zarządzania budżetem UE i jego wyników za 2015 r.  
(COM(2016) 446), 

—  uwzględniając sprawozdanie roczne Komisji dla organu udzielającego absolutorium na temat audytów 
wewnętrznych przeprowadzonych w 2015 r. (COM(2016) 628) oraz dokument roboczy służb Komisji dołączony 
do tego sprawozdania (SWD(2016) 322), 

—  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 
2015 wraz z odpowiedziami instytucji (3) oraz sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego, 

—  uwzględniając poświadczenie wiarygodności (4) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości 
operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie 
z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

—  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Komisji absolutorium z wykonania 
budżetu za rok budżetowy 2015 (05876/2017 – C8-0037/2017), 

—  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia agencjom wykonawczym 
absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05874/2017– C8-0038/2017), 

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

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

—  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 rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (5), w szczególności jego art. 62, 164, 165 i 166, 

—  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 (6), w szczególności jego art. 14 ust. 2 i 3, 

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

—  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinie innych zainteresowanych komisji  
(A8-0150/2017), 
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(1) Dz.U. L 69 z13.3.2015. 
(2) Dz.U. C 380 z 14.10.2016, s. 1. 
(3) Dz.U. C 375 13.10.2016, s. 1. 
(4) Dz.U. C 380 z 14.10.2016, s. 147. 
(5) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1. 
(6) Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 1. 



1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków w odniesieniu do wykonania budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej za rok budżetowy 2015; 

2.  przedstawia swoje uwagi w rezolucji stanowiącej integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania 
budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze, oraz 
w rezolucji z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego 
w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2015 (1); 

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie, Komisji i Trybunałowi 
Obrachunkowemu, 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). 

Antonio TAJANI 

Przewodniczący  
Klaus WELLE 

Sekretarz Generalny   
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(1) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2017)0144 (zob. s. 66 niniejszego Dziennika Urzędowego). 
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