
— departamenty Komisji udzielają pomocy w związku ze wszystkimi zadaniami dotyczącymi zarządzania
personelem powiązanym z tą instytucją (określanie uprawnień, wypłata wynagrodzeń, zwrot kosztów
leczenia, wypłata diet służbowych itp.),

— departamenty Komisji wspierają Europejskiego Inspektora Ochrony Danych także w ustanawianiu i
wykonywaniu budżetu,

— Europejski Inspektor Ochrony Danych ma siedzibę w budynku Parlamentu Europejskiego; departamenty
Parlamentu Europejskiego wspierają Inspektora Ochrony Danych w zakresie wyposażenia i wiedzy
odnoszących się do działania w tym budynku (zapewnienie bezpieczeństwa w budynkach, poczta,
komputery, telefony, biura i dostawy wyposażenia),

— Rada zapewnia wyposażenie niezbędne do wykonywania tłumaczeń;

6. zauważa, że w dniu 7 grudnia 2006 r. porozumienie o współpracy administracyjnej zostało przedłu-
żone o dalsze trzy lata i zaczęło obowiązywać w dniu 16 stycznia 2007 r.;

7. zauważa, że decyzją z dnia 7 listopada 2006 r. Europejski Inspektor Ochrony Danych postanowił
utworzyć wewnętrzne struktury kontroli dostosowane do potrzeb i działalności tej instytucji;

8. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i jego zastępcy o
corocznym publikowaniu oświadczenia w sprawie ich interesów finansowych i gospodarczych, kiedy tylko
na początku 2007 r. dostępna będzie ich nowa strona internetowa; zauważa, że wysłali oni tymczasem
pisemne oświadczenia dotyczące ich interesów finansowych w latach 2005-2006 na formularzu podobnym
do tego, jaki posłowie do Parlamentu Europejskiego wypełniają każdego roku, ujawniając działalność zawo-
dową niepodlegającą temu obowiązkowi, piastowanie stanowisk lub działalność, za którą pobierają wyna-
grodzenie, lub inne istotne informacje;

9. wyraża zadowolenie z gotowości Europejskiego Inspektora Ochrony Danych do współpracy w ramach
międzyinstytucjonalnego porozumienia dotyczącego OLAF i zachęca go do jak najszybszego podjęcia wszel-
kich niezbędnych kroków.

P6_TA(2007)0112

Absolutorium za rok 2005: szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego Europej-
skiego Funduszu Rozwoju

1.
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z
wykonania budżetu szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju za

rok budżetowy 2005 (COM(2006)0429 — C6-0264/2006 — 2006/2169(DEC))

Parlament Europejski,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji w sprawie działań podjętych po wydaniu decyzji o absolutorium
za rok 2004 (COM(2006)0641) wraz z załącznikami SEC(2006)1376),

— uwzględniając bilanse i sprawozdania finansowe szóstego, siódmego, ósmego oraz dziewiątego Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2005 (COM(2006)0429 — C6-0264/2006) (1),

— uwzględniając sprawozdanie w sprawie zarządzania finansami dotyczące szóstego, siódmego, ósmego i
dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok 2005 (COM(2006)0405),

— uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego na temat działań szóstego, siódmego,
ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju dotyczących roku budżetowego 2005 wraz z
odpowiedziami kontrolowanych instytucji (2),

(1) Dz.U. C 265 z 31.10.2006, str. 1.
(2) Dz.U. C 263 z 31.10.2006, str. 205.
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— 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 (1),

— uwzględniając zalecenia Rady z dnia 27 lutego 2007 r. (6061/2007 — C6-0094/2007, 6062/2007 —

C6-0095/2007, 6063/2007 — C6-0096/2007, 6064/2007 — C6-0097/2007),

— uwzględniając art. 33 umowy wewnętrznej z dnia 20 grudnia 1995 r. między przedstawicielami rzą-
dów państw członkowskich zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania i zarządzania pomocą
Wspólnoty na podstawie drugiego Protokołu Finansowego do czwartej konwencji AKP-WE (2),

— uwzględniając art. 32 umowy wewnętrznej z dnia 18 września 2000 r. między przedstawicielami rzą-
dów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowana i zarządzania pomocą
Wspólnoty na podstawie Protokołu Finansowego do Umowy o partnerstwie między państwami Afryki,
Karaibów i Pacyfiku a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi podpisanej w Kotonu
(Benin) w dniu 23 czerwca 2000 r. oraz w sprawie przyznania pomocy finansowej dla krajów i tery-
toriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą traktatu WE (3),

— uwzględniając art. 276 traktatu WE,

— uwzględniając art. 74 rozporządzenia finansowego z dnia 16 czerwca 1998 r. dotyczącego rozwoju
współpracy finansowej w ramach czwartej konwencji AKP-WE (4),

— uwzględniając art. 119 rozporządzenia finansowego z dnia 27 marca 2003 r. mającego zastosowanie
do dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (5),

— uwzględniając art. 70 i art. 71 tiret trzecie Regulaminu, jak również załącznik V do Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Rozwoju (A6-0115/
2007),

A. mając na uwadze, że w swym poświadczeniu wiarygodności Europejskich Funduszów Rozwoju (EFR),
Trybunał obrachunkowy stwierdza, że poza paroma wyjątkami, rachunki za rok finansowy 2005 odz-
wierciedlają wydatki i dochody za rok budżetowy oraz sytuację finansową na koniec roku,

B. mając na uwadze wniosek Trybunału Obrachunkowego w sprawie legalności i prawidłowości leżących u
podstaw transakcji opiera się między innymi na kontroli audytowej dokonanej na reprezentatywnej
grupie transakcji;

C. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy — na podstawie sprawdzonej dokumentacji — jest
zdania, że dochody wciągnięte na rachunki, środki przeznaczone na EFR a także zobowiązania i płat-
ności są, ogólnie rzecz biorąc, legalne i prawidłowe,

1. udziela Komisji absolutorium z wykonania budżetu szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2005;

2. przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją Radzie,
Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu i Europejskiemu Bankowi Inwesty-
cyjnemu, oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 263 z 31.10.2006, str. 213.
(2) Dz.U. L 156 z 29.5.1998, str. 108.
(3) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 355.
(4) Dz.U. L 191 z 7.7.1998, str. 53.
(5) Dz.U. L 83 z 1.4.2003, str. 1.
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