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Konwent w sprawie przyszłości Unii Europejskiej (absolutorium 2003) ***

Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca decyzji przedstawicieli rządów Państw Członkow-
skich w sprawie udzielenia Sekretarzowi Generalnemu Konwentu absolutorium z wykonania

budżetu za rok budżetowy 2003 (C6-0210/2004 — 2004/2177(AVC))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

— uwzględniając art. 20 decyzji 2002/176/UE przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych
w ramach Rady z dnia 21 lutego 2002 r., ustanawiającej Fundusz na finansowanie Konwentu
w sprawie przyszłości Unii Europejskiej i określającej zasady zarządzania jego finansami (1),

— uwzględniając rachunek zysków i strat oraz bilans Konwentu za rok budżetowy 2003, przekazane
Parlamentowi Europejskiemu listem z dnia 11 czerwca 2004 r. (SGS4 07099/2004 — C6-0210/2004),

— uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie sprawoz-
dania finansowego za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2003 r. sporządzonego przez Sekretarza
Generalnego Konwentu w sprawie przyszłości Unii Europejskiej wraz z uwagami Sekretarza General-
nego Konwentu (2),

— uwzględniając rezultaty konsultacji z Radą,

— uwzględniając art. 75 ust.1 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0054/2004),

A. zważywszy, że Trybunał Obrachunkowy stwierdza w swoim sprawozdaniu, że przeprowadzone przez
niego badanie umożliwiło uzyskanie uzasadnionej pewności, że sprawozdanie finansowe Konwentu za
rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2003 r. jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego pod-
staw były, ogólnie rzecz biorąc, legalne i prawidłowe,

B. zważywszy, że sprawozdanie finansowe Konwentu zostało zamknięte w dniu 31 grudnia 2003 r.,
a kwota odpowiadająca jego szacowanym na ten dzień zobowiązaniom została przekazana Radzie,

C. zważywszy, że sprawozdanie Trybunału stwierdza, iż ostateczny wynik sprawozdania finansowego Kon-
wentu będzie znany dopiero wówczas, gdy zrealizowane zostaną wszystkie pozostałe zobowiązania,
oraz że Trybunał powróci do tej kwestii podczas kontroli sprawozdania finansowego Rady za rok
budżetowy 2004,

D. zważywszy, że wszelkie inne sprawy z tym związane będą mogły zostać rozpoznane przez Parlament
Europejski w oparciu o dalsze działania Trybunału w kontekście procedury udzielenia absolutorium za
rok budżetowy 2004,

1. wyraża zgodę na udzielenie Sekretarzowi Generalnemu Konwentu absolutorium z wykonania budżetu
za rok budżetowy 2003;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania rezolucji Parlamentu Europejskiego Radzie,
Komisji, przedstawicielom rządów Państw Członkowskich zebranym w ramach Rady oraz Trybunałowi
Obrachunkowemu.

(1) Dz.U. L 60 z 1.3.2002, str. 56.
(2) Dz.U. C 157 z 14.6.2004, str. 1.
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