
— uwzględniając art. 6 ust. 2 oraz art. 7 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0140/2007),

A. mając na uwadze, że Vural Öger został wybrany do Parlamentu Europejskiego w wyniku przeprowa-
dzanych po raz szósty wyborów europejskich, które miały miejsce w dniach 10-13 czerwca 2004 r.
oraz że jego uprawnienia zostały zweryfikowane przez Parlament w dniu 14 grudnia 2004 r.,

B. mając na uwadze, że Vural Öger na mocy art. 10 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów
Wspólnot Europejskich z dnia 8 kwietnia 1965 r. korzysta na terytorium państw członkowskich innych
niż to, którego jest obywatelem, z immunitetu chroniącego przed zatrzymaniem oraz immunitetu jurys-
dykcyjnego,

1. podejmuje decyzję o odmowie uchylenia immunitetu Vurala Ögera;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji oraz sprawozdania właści-
wej komisji właściwym władzom Królestwa Belgii.

P6_TA(2007)0107

Absolutorium za rok 2005: Sekcja IV, Trybunał Sprawiedliwości

1.
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z
wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2005, sekcja IV — Trybunał

Sprawiedliwości (C6-0467/2006 — 2006/2073(DEC))

Parlament Europejski,

— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 (1),

— uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy
2005 – Tom I (C6-0467/2006) (2),

— uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok
budżetowy 2005, jak również sprawozdania specjalne, zawierające, odpowiednio, odpowiedzi kontrolo-
wanych instytucji (3),

— uwzględniając oświadczenie o wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości opera-
cji leżących u ich podstaw przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 traktatu
WE (4),

— uwzględniając art. 272 ust. 10, 274, 275 i 276 Traktatu WE,

— uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w spra-
wie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europej-
skich (5), a w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

(1) Dz.U. L 60 z 8.3.2005.
(2) Dz.U. C 264 z 31.10.2006, str. 1.
(3) Dz.U. C 263 z 31.10.2006, str. 1.
(4) Dz.U. C 263 z 31.10.2006, str. 10.
(5) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U.

L 390 z 30.12.2006, str. 1).
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— uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0109/2007),

1. udziela sekretarzowi Trybunału Sprawiedliwości absolutorium z wykonania budżetu Trybunału Spra-
wiedliwości za rok budżetowy 2005;

2. przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która
stanowi jej część integralną, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu,
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi Regionów, Europejskiemu Rzecznikowi
Praw Obywatelskich i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych oraz do zarządzenia jej publikacji w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. zawierająca uwagi, które stanowią
integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii
Europejskiej za rok budżetowy 2005, sekcja IV — Trybunał Sprawiedliwości (C6-0467/2006 —

2006/2073(DEC))

Parlament Europejski,

— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 (1),

— uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy
2005 – Tom I (C6-0467/2006) (2),

— uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za roku
budżetowy 2005, jak również sprawozdania specjalne, zawierające, odpowiednio, odpowiedzi kontrolo-
wanych instytucji (3),

— uwzględniając oświadczenie o wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości opera-
cji leżących u ich podstaw przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 traktatu
WE (4),

— uwzględniając art. 272 ust. 10, 274, 275 i 276 Traktatu WE,

— uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w spra-
wie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europej-
skich (5), a w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

— uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0109/2007),

1. zwraca uwagę, że dostępne środki na zobowiązania, jakimi Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS)
dysponował w 2005 r., wynosiły 232 602 467,74 EUR (2004: 235 041 565), przy czym stopień ich
wykorzystania wyniósł 92,66%;

2. zauważa, że po wprowadzeniu rachunkowości memoriałowej, która zaczęła obowiązywać w dniu 1
stycznia 2005 r., sprawozdanie finansowe Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wykazuje negatywny
wynik ekonomiczny w roku 2005 r. (30 747 924 EUR) oraz że pasywa przewyższają aktywa o 43 902
361 EUR;

(1) Dz.U. L 60 z 8.3.2005.
(2) Dz.U. C 264 z 31.10.2006, str. 1.
(3) Dz.U. C 263 z 31.10.2006, str. 1.
(4) Dz.U. C 263 z 31.10.2006, str. 10.
(5) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U.

L 390 z 30.12.2006, str. 1).
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