
REGULAMINY WEWNĘTRZNE 

DECYZJA TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO nr 19-2020 

z dnia 14 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany art. 19 jego regulaminu 

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 287 ust. 4 akapit piąty, 

uwzględniając zgodę Rady udzieloną w dniu 23 listopada 2020 r., 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W regulaminie Trybunału Obrachunkowego nie przewidziano możliwości przyjmowania przez Trybunał Obra
chunkowy decyzji w sposób zdalny, mianowicie w formie wideokonferencji lub telekonferencji, w wyjątkowych oko
licznościach, stanowiących siłę wyższą. 

(2) Aby umożliwić Trybunałowi Obrachunkowemu podejmowanie decyzji w sposób zdalny w wyjątkowych okolicz
nościach, stanowiących siłę wyższą, oraz aby zapewnić mu ciągłość decyzyjną w takich okolicznościach, należy 
zmienić jego regulamin, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Art. 19 regulaminu Trybunału Obrachunkowego otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 19 

Procedura podejmowania decyzji 

1. Trybunał przyjmuje decyzje na posiedzeniach, z wyjątkiem spraw objętych procedurą pisemną na podstawie art. 25 
ust. 5. 

2. W należycie uzasadnionych i wyjątkowych okolicznościach, stanowiących siłę wyższą i określonych przez Prezesa, 
takich jak w szczególności poważne sytuacje kryzysowe w dziedzinie zdrowia publicznego, katastrofy naturalne lub akty 
terrorystyczne, Trybunał może przyjmować decyzje na posiedzeniach odbywanych w formie zdalnej w drodze wideokonfe
rencji lub telekonferencji, w których członkowie mogą uczestniczyć, przebywając w siedzibie Trybunału lub w innym 
miejscu. Prezes zwołuje takie posiedzenia i przewodniczy im, a także odpowiada za ich właściwy przebieg. Odpowiednie 
zastosowanie ma procedura pisemna określona w art. 25 ust. 5. 

3. Postanowienia ust. 2 stosuje się w odniesieniu do posiedzeń izb i komitetów. Przewodniczący odpowiedniej izby lub 
odpowiedniego komitetu zwołuje takie posiedzenia i przewodniczy im, a także odpowiada za ich właściwy przebieg. 

4. Decyzje przewidziane w art. 4 ust. 4, art. 7 ust. 2 i art. 13 ust. 1, podejmowane w głosowaniu tajnym, mogą być przy
jęte przez Trybunał na posiedzeniach w formie zdalnej zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu, pod warunkiem zapewnienia 
tajności głosowania.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 14 grudnia 2020 r.  

W imieniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
Klaus-Heiner LEHNE 

Prezes     
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