
25. zauważa pozytywną reakcję dyrektorów agencji na wezwanie parlamentarnej komisji odpowiedzialnej
za przygotowanie absolutorium do ustanowienia bardziej precyzyjnego systemu komunikacji, zwłaszcza w
zakresie przekazywania przez agencje do tej komisji dokumentów dotyczących obowiązków sprawozda-
wczych agencji; jest zdania, że lepsza organizacja takiej komunikacji wzmocni jego współpracę z agencjami
i poprawi kontrolę demokratyczną;

26. zachęca dyrektorów agencji, aby odtąd do swojego rocznego sprawozdania z działalności, które jest
przedstawiane razem z informacjami finansowymi i na temat zarządzania, dołączali oświadczenie o wiary-
godności dotyczące zgodności z prawem i prawidłowości operacji, podobne do oświadczeń podpisywanych
przez dyrektorów generalnych Komisji;

27. zachęca agencje do opracowania całościowej strategii komunikacji w odpowiedzi na potrzebę udo-
stępniania w odpowiedniej formie wyników ich prac opinii publicznej, oprócz prezentacji takich wyników
instytucjom, właściwym służbom Państw Członkowskich, specjalistom, partnerom czy konkretnym benefi-
cjentom; z uwagi na opracowywanie takiej strategii wzywa agencje do zintensyfikowania wzajemnej współ-
pracy i wymiany informacji na temat najlepszej praktyki dla osiągnięcia tego celu; oczekuje, że przed kolejną
procedurą absolutorium jego właściwe komisje zostaną należycie poinformowane przez agencje o postępach
w opracowywaniu takiej strategii, w celu zapewnienia efektywnego i regularnego nadzorowania ich działal-
ności.

Uwagi ogólne skierowane do ETO i agencji

28. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę ETO, aby do jego szczegółowych sprawozdań na temat agencji
dołączyć tabelę prezentującą sumaryczne informacje na temat kompetencji, zarządzania, dostępnych środ-
ków oraz produktów/wyników poszczególnych agencji; jest zdania, że poprawi to jasność i przejrzystość
prac tych instytucji wspólnotowych, przy jednoczesnym zapewnieniu w odpowiednich sytuacjach użytecznej
podstawy do porównań, z myślą o ułatwieniu określenia zharmonizowanych ram dla agencji, do czego
wzywał Parlament;

29. zachęca ETO i agencje do wzmocnienia wzajemnej współpracy w celu wsparcia procedur i narzędzi
technicznych zmierzających do poprawy należytego zarządzania we wszystkich kwestiach budżetowych i
finansowych, z myślą o wprowadzeniu metodologii, która od początku tego procesu przygotowuje grunt
dla pozytywnego przebiegu procedury absolutorium; oczekuje, że będzie regularnie informowany o poczy-
nionych postępach i wprowadzaniu najlepszych praktyk;

30. wzywa ETO i agencje do zwiększenia przejrzystości procedury kontradyktoryjnej przed ostatecznym
sprawozdaniem ETO w sprawie absolutorium tak, aby unikać wszelkich sprzeczności lub dwuznaczności,
które mogą narazić na szwank wiarygodność całej procedury; w tym kontekście zachęca ETO i Komisję, aby
zaproponowały wykonalny sposób aktualizacji informacji na temat wprowadzonych ulepszeń i/lub wykry-
tych problemów w okresie od pierwszych dyskusji na temat sprawozdania przygotowawczego ETO do
momentu podjęcia decyzji w sprawie udzielenia absolutorium w celu zapewnienia jak najbardziej rzetelnego
obrazu sytuacji w agencjach.

P6_TA(2005)0113

Absolutorium 2003: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego

2.
Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie absolutorium dla Dyrektora Wykonawczego Europej-
skiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego z wykonania budżetu na rok budżetowy 2003

(N6-0219/2004 — C6-0238/2004 — 2004/2052(DEC))

Parlament Europejski,

— uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego w sprawie rozliczeń Europejskiej Agencji Bez-
pieczeństwa Transportu Lotniczego za rok obrachunkowy 2003, wraz z odpowiedziami Agencji (1),

— uwzględniając zalecenie Rady z dnia 8 marca 2005 r. (6863/2005 — C6-0064/2005),

(1) Dz.U. C 324 z 30.12.2004, str. 9.
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— uwzględniając Traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

— 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 w szczególności jego art. 185, oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1643/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 w sprawie
wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej agencji Bezpieczeństwa Lot-
niczego (2), a w szczególności jego art. 49,

— uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w
sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozpo-
rządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zasto-
sowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (3), a w szczególności art. 94 rozporządzenia
(WE, Euratom) nr 2343/2002,

— uwzględniając art. 70 i 71 oraz załącznik V do Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0074/2005),

1. udziela absolutorium Dyrektorowi Wykonawczego Europejskiej agencji Bezpieczeństwa Transportu
Lotniczego z wykonania budżetu na rok budżetowy 2003;

2. zapisuje swoje uwagi w załączonej rezolucji;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania decyzji i dołączonej rezolucji Dyrektorowi
Wykonawczemu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego, Radzie, Komisji i Trybunałowi
Obrachunkowemu, 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 245 z 29.9.2003, str. 7.
(3) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.

2.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi dołączone do decyzji w sprawie absoluto-
rium dla Dyrektora Wykonawczego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego z
wykonania budżetu na rok budżetowy 2003 (N6-0219/2004 — C6-0238/2004 — 2004/2052(DEC))

Parlament Europejski,

— uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego w sprawie rozliczeń Europejskiej Agencji Bez-
pieczeństwa Transportu Lotniczego za rok obrachunkowy 2003, wraz z odpowiedziami Agencji (1),

— uwzględniając zalecenie Rady z dnia 8 marca 2005 r. (6863/2005 — C6-0064/2005),

— uwzględniając Traktat WE, a w szczególności jego art. 276,

— 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 (2), a w szczególności jego art. 185, oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1643/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 w sprawie
wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa
Lotniczego (3), a w szczególności jego art. 49,

— uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w
sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozpo-
rządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zasto-
sowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (4), a w szczególności art. 94 rozporządzenia
(WE, Euratom) nr 2343/2002,

— uwzględniając art. 70 i 71 oraz załącznik V do Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0074/2005),

(1) Dz.U. C 324 z 30.12.2004, str. 9.
(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.
(3) Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 7.
(4) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.
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