
85. odnotowuje informację w sprawie technicznej możliwości wyposażenia sal Parlamentu i sal posie-
dzeń komisji w technologię bezprzewodową dla stosowanych tam komputerów i pokrewnych urządzeń
przekazaną przez Sekretarza Generalnego (1); odnotowuje ostrzeżenie zawarte w notatce Sekretarza General-
nego dotyczące potencjalnych zagrożeń zdrowotnych, jeżeli poziom promieniowania elektromagnetycznego
generowanego przy bezprzewodowej transmisji danych przekroczy określone limity; domaga się przedsta-
wienia dodatkowego sprawozdania na temat aspektów zdrowotnych technologii bezprzewodowej w termi-
nie do dnia 1 lipca 2005 r.

86. z zadowoleniem przyjmuje informację, że począwszy od kwietnia i maja 2005 r. będzie możliwy
dodatkowy dostęp do Internetu we wszystkich biurach posłów, co w znacznym stopniu rozwiąże problem
dostępu poprzez komputery Mac; podkreśla jednak, iż należy zrobić więcej w tym względzie, aby umożliwić
użytkownikom innych znanych systemów logowanie się do wewnętrznej sieci Parlamentu;

87. wzywa do przeprowadzania w regularnych odstępach czasu kompleksowych analiz bezpieczeństwa
systemów komputerowych Parlamentu Europejskiego, jego sieci, połączeń, sprzętu i oprogramowania w celu
zapewniania bezpieczeństwa „e-środowiska” Parlamentu.

(1) Źródło: pismo z 21.8.2003 w odpowiedzi na ust. 22 rezolucji budżetowej Parlamentu z 14.5.2003.
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Absolutorium 2003: Sekcja II — Rada

1.
Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii

Europejskiej za rok budżetowy 2003, Sekcja II — Rada (C6-0016/2005 — 2004/2042(DEC))

Parlament Europejski,

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

— uwzględniając zestawienie dochodów i wydatków oraz bilans dotyczący roku budżetowego 2003
(C6-0016/2005),

— uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące roku budżetowego 2003
oraz odpowiedzi instytucji (2),

— uwzględniając oświadczenie o wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości opera-
cji leżących u ich podstaw, złożone przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 Traktatu WE (3),

— uwzględniając sprawozdanie Rady z wewnętrznego audytu za 2003 r.,

— uwzględniając art. 272 ust. 10 oraz art. 275 i 276 Traktatu WE,

— 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 (4), a w szczególności jego art. 50, art. 86 ust. 4 oraz art. 145, 146 i 147,

— uwzględniając Rozporządzenie Finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r. mające zastosowanie do budżetu
ogólnego Wspólnot Europejskich (5),

— uwzględniając art. 71 oraz załącznik V do Regulaminu PE,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0066/2005),
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1. udziela Sekretarzowi Generalnemu Rady absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2003;

2. zapisuje swoje uwagi w załączonej rezolucji;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji oraz towarzyszącej jej rezo-
lucji Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Komite-
towi Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi Regionów i Rzecznikowi Praw Obywatelskich, a także do
opublikowania ich treści w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w
sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2003,

Sekcja II — Rada (C6-0016/2005 — 2004/2042(DEC))

Parlament Europejski,

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

— uwzględniając zestawienie dochodów i wydatków oraz bilans dotyczący roku budżetowego 2003
(C6-0016/2005),

— uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące roku budżetowego 2003
oraz odpowiedzi instytucji (2),

— uwzględniając oświadczenie o wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości opera-
cji leżących u ich podstaw, złożone przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 Traktatu WE (3),

— uwzględniając sprawozdanie Rady z wewnętrznego audytu za 2003 r.,

— uwzględniając art. 272 ust. 10 oraz art. 275 i 276 Traktatu WE,

— 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 (4), a w szczególności jego art. 50, art. 86 ust. 4 oraz art. 145, 146 i 147,

— uwzględniając Rozporządzenie Finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r. mające zastosowanie do budżetu
ogólnego Wspólnot Europejskich (5),

— uwzględniając art. 71 i załącznik V do Regulaminu PE,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0066/2005),

1. z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie w sprawozdaniu rocznym Trybunału Obrachunkowego za
2003 r. oddzielnej sekcji dotyczącej Rady; odnotowuje sporządzone przez Radę podsumowanie audytów
wewnętrznych przeprowadzonych w 2003 r.; z zadowoleniem przyjmuje poprawę w zakresie wymiany
informacji pomiędzy Radą a Parlamentem w drodze nieoficjalnego dialogu, jaki odbywa się pomiędzy tymi
instytucjami w ramach procedury udzielenia absolutorium; uznaje, że elementy te pomogły w zwiększeniu
przejrzystości w odniesieniu do absolutorium z wykonania budżetu Rady;

2. odnotowuje po stronie Rady zamiar dostarczenia dokumentacji i podjęcia pozostałych działań
potrzebnych do wypełnienia wymagań nowego Rozporządzenia Finansowego – zgodnie ze sprawozdaniem
rocznym Trybunału Obrachunkowego – do końca 2004 r. oraz zwraca się do Rady o przedłożenie listy
problemów związanych z wykonaniem Rozporządzenia Finansowego;

3. odnotowuje uwagę Trybunału, że zawarto umowę na obsługę prawną Rady z pominięciem procedury
przetargowej, chociaż jej wartość przekraczała próg, powyżej którego wymagana jest procedura przetar-
gowa; zauważa, że Rada w pełni przyjmuje tę uwagę i wszczęła procedurę przetargową w celu wprowadze-
nia umowy ramowej dla usług prawnych wspomnianego rodzaju; podkreśla znaczenie przestrzegania prze-
pisów dotyczących zamówień określonych w Rozporządzeniu Finansowym;
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