PL

7.12.2013

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

DECYZJE
DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
z dnia 9 października 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok
budżetowy 2011, sekcja II – Rada Europejska i Rada
(2013/721/UE)
PARLAMENT EUROPEJSKI,

— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 (1),
— uwzględniając skonsolidowane sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011
(COM(2012) 436 – C7-0226/2012) (2),
— uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok
budżetowy 2011, wraz z odpowiedziami instytucji (3),
— uwzględniając poświadczenie wiarygodności (4), jak również legalności i prawidłowości transakcji leżą
cych u ich podstaw przedstawione przez Trybunał Obrachunkowy w odniesieniu do roku 2011 zgodnie
z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
— uwzględniając decyzję z dnia 17 kwietnia 2013 r. (5) odraczającą udzielenie absolutorium za rok
budżetowy 2011, jak również załączoną do niej rezolucję,
— uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
— uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (6),
w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,
— 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 (7), w szczególności jego art.
164, 165 i 166,
— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (8),
— uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,
— uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0310/2013),
1. odmawia udzielenia sekretarzowi generalnemu Rady absolutorium z wykonania budżetu Rady Europej
skiej oraz Rady za rok budżetowy 2011;
2. przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;
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3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która
stanowi jej integralną część, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii
Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Europej
skiemu Inspektorowi Ochrony Danych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej (seria L).
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