
Poprawka 48
artykuł 15 ustęp 2

2. Ocena i monitorowanie będą prowadzone pod nadzorem
Komisji Europejskiej, która koordynuje sprawozdania z procesu
oceny i monitorowania. Sprawozdania te mogą być publiko-
wane.

2. Ocena i monitorowanie będą prowadzone co roku pod
nadzorem Komisji, która koordynuje sprawozdania z procesu
oceny i monitorowania. Sprawozdania te są publikowane.

Poprawka 49
artykuł 16 ustęp 1 część wprowadzająca

1. Aby można było prowadzić ocenę i monitorowanie prze-
pisów niniejszej decyzji ramowej, Państwa Członkowskie
zapewnią, aby były przechowywane i udostępniane dane takie,
jak odpowiednie statystyki, obejmujące między innymi:

1. Państwa Członkowskie podejmują niezbędne środki w celu
zapewnienia, aby do dnia 31 marca każdego roku były prze-
chowywane i udostępniane następujące informacje dotyczące
poprzedniego roku kalendarzowego:

Poprawka 50
artykuł 16 ustęp 2

2. Ocena i monitorowanie będą prowadzone w regularnych
odstępach czasu, w formie analizy danych dostarczonych w
tym celu i zgromadzonych przez Państwa Członkowskie zgod-
nie z postanowieniami niniejszego artykułu.

skreślony

P6_TA(2005)0092

Absolutorium 2003: sekcja III budżetu ogólnego

1.
Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii
Europejskiej na rok budżetowy 2003, Sekcja III — Komisja (SEC(2004)1181 — C6-0012/2005 —

2004/2040(DEC) — SEC(2004)1182 — C6-0013/2005 — 2004/2040(DEC))

Parlament Europejski,

— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2003 (1),

— uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy
2003 — Tom I – Sprawozdania skonsolidowane w sprawie wykonania budżetu oraz skonsolidowane
sprawozdania finansowe (SEC(2004)1181 — C6-0012/2005, SEC(2004)1182 — C6-0013/2005) (2),

— uwzględniając sprawozdanie uzupełniające Komisji w sprawie absolutorium za rok 2002 (COM(2004)
0648 — C6-0126/2004),

— uwzględniając Sprawozdanie Roczne dla Organu Udzielającego Absolutorium w sprawie Kontroli Wew-
nętrznych przeprowadzonych w 2003 r. (COM(2004)0740),

— uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego za rok 2003 (3) oraz jego sprawozda-
nia specjalne wraz z odpowiedziami instytucji kontrolowanych,

— uwzględniając Oświadczenie o wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości trans-
akcji leżących u ich podstaw złożone przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 Traktatu
WE (4),

— uwzględniając zalecenie Rady z dnia 8 marca 2005 r. (C6-0077/2005),

(1) Dz.U. L 54 z 28.2.2003.
(2) Dz.U. C 294 z 30.11.2004, str. 1.
(3) Dz.U. C 293 z 30.11.2004, str. 1.
(4) Dz.U. C 294 z 30.11.2004, str. 99.
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— uwzględniając art. 274, 275 oraz 276 Traktatu WE oraz art. 179a i 180b Traktatu Euratom,

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w spra-
wie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europej-
skich (1), a zwłaszcza jego art. 145, 146 i 147,

— uwzględniając Rozporządzenie Finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r. mające zastosowanie do budżetu
ogólnego Wspólnot Europejskich (2),

— uwzględniając art. 70 oraz załącznik nr 5 do Regulaminu PE,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinie innych właściwych komisji
(A6-0070/2005),

A. zważywszy, że zgodnie z art. 274 Traktatu WE Komisja wykonuje budżet na własną odpowiedzialność,
uwzględniając zasady należytego zarządzania finansami,

1. udziela absolutorium Komisji z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy
2003;

2. zapisuje swoje uwagi w załączonej rezolucji;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji oraz rezolucji, która jest jej
integralną częścią, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europej-
skiemu Bankowi Inwestycyjnemu oraz krajowym i regionalnym organom kontroli w Państwach Członkow-
skich, a także do opublikowania ich treści w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.
(2) Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str. 1.

2.
Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zamknięcia ksiąg w odniesieniu do wykonania
budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2003, Sekcja III — Komisja (SEC(2004)
1181 — C6-0012/2005 — 2004/2040(DEC) — SEC(2004)1182 — C6-0013/2005 — 2004/2040(DEC))

Parlament Europejski,

— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2003 (1),

— uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy
2003 — Tom I – Sprawozdania skonsolidowane w sprawie wykonania budżetu oraz skonsolidowane
sprawozdania finansowe (SEC(2004)1181 — C6-0012/2005, SEC(2004)1182 — C6-0013/2005) (2),

— uwzględniając sprawozdanie uzupełniające Komisji w sprawie absolutorium za rok 2002 (COM(2004)
0648 — C6-0126/2004),

— uwzględniając Sprawozdanie Roczne dla Organu Udzielającego Absolutorium w sprawie Kontroli Wew-
nętrznych przeprowadzonych w 2003 r. (COM(2004)0740),

— uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego za rok 2003 (3) oraz jego sprawozda-
nia specjalne wraz z odpowiedziami kontrolowanych instytucji,

— uwzględniając Oświadczenie o wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości trans-
akcji leżących u ich podstaw złożone przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 Traktatu
WE (4),

— uwzględniając zalecenie Rady z dnia 8 marca 2005 r. (C6-0077/2005),

— uwzględniając art. 274, 275 oraz 276 Traktatu WE oraz art. 179a i 180b Traktatu Euratom,

(1) Dz.U. L 54 z 28.2.2003.
(2) Dz.U. C 294 z 30.11.2004, str. 1.
(3) Dz.U. C 293 z 30.11.2004, str. 1.
(4) Dz.U. C 294 z 30.11.2004, str. 99.
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