
 

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (UE, EURATOM) 2021/1544 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok 
budżetowy 2019, sekcja I – Parlament Europejski 

PARLAMENT EUROPEJSKI, 

— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 ( 1 ), 

— uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 (COM 
(2020) 288 – C9-0221/2020) ( 2 ), 

— uwzględniając sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2019, sekcja I – Parlament 
Europejski ( 3 ), 

— uwzględniając sprawozdanie roczne audytora wewnętrznego za rok budżetowy 2019, 

— uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego z wykonania budżetu za rok budżetowy 2019 
wraz z odpowiedziami instytucji ( 4 ), 

— uwzględniając poświadczenie ( 5 ) wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących 
u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2019 zgodnie z art. 287 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając art. 314 ust. 10 i art. 318 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. 
w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) 
nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) 
nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporzą
dzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 ( 6 ), w szczególności jego art. 260, 261 i 262, 

— uwzględniając decyzję Prezydium z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przepisów wewnętrznych dotyczących wyko
nania budżetu Parlamentu Europejskiego, w szczególności jej art. 34, 

— uwzględniając art. 100 i art. 104 ust. 3 Regulaminu oraz załącznik V do Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0044/2021), 

A. mając na uwadze, że przewodniczący przyjął sprawozdanie finansowe Parlamentu Europejskiego za rok 2019 w dniu 
24 czerwca 2020 r.; 

B. mając na uwadze, że sekretarz generalny, jako główny delegowany urzędnik zatwierdzający, potwierdził w dniu 
17 czerwca 2020 r., iż uzyskał wystarczającą pewność, że zasoby przeznaczone na budżet Parlamentu wykorzystano 
zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami, a wprowadzone procedury 
kontroli dają niezbędne gwarancje legalności i prawidłowości operacji podstawowych; 

C. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził podczas kontroli, iż w odniesieniu do wydatków admi
nistracyjnych oraz pozostałych wydatków w 2019 r. nie odnotował istotnych niedociągnięć w zbadanych sprawo
zdaniach rocznych z działalności instytucji i organów, wymaganych na mocy rozporządzenia (UE, Euratom) 
2018/1046;
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( 1 ) Dz.U. L 67 z 7.3.2019, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. C 384 z 13.11.2020, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. C 239 z 20.7.2020, s. 1. 
( 4 ) Dz.U. C 377 z 9.11.2020, s. 13. 
( 5 ) Dz.U. C 384 z 13.11.2020, s. 180. 
( 6 ) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.



 

D. mając na uwadze, że na mocy art. 262 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 każda instytucja unijna musi 
podjąć wszelkie stosowne działania w celu uwzględnienia uwag towarzyszących decyzji Parlamentu Europejskiego 
w sprawie absolutorium; 

1. udziela swojemu przewodniczącemu absolutorium z wykonania budżetu Parlamentu Europejskiego za rok budże
towy 2019; 

2. przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej inte
gralną część, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej (seria L). 

David Maria SASSOLI 

Przewodniczący 

Klaus WELLE 

Sekretarz Generalny
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