
2.
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachun-

kowych Eurojustu za rok budżetowy 2005 (C6-0395/2006 — 2006/2162(DEC))

Parlament Europejski,

— uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Eurojustu za rok budżetowy 2005 (1),

— uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące końcowego rocznego sprawozda-
nia finansowego Eurojustu za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Eurojustu (2),

— uwzględniając zalecenie Rady z dnia 27 lutego 2007 r. (5711/2007 – C6-0080/2007),

— uwzględniając traktat WE, a w szczególności jego art. 276, a także traktat UE, a zwłaszcza jego art. 41,

— 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 (3), a w szczególności jego art. 185,

— uwzględniając decyzję Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającą Eurojust w celu
zintensyfikowania walki z poważną przestępczością (4), a zwłaszcza jej art. 36,

— 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 (5), a w szczególności jego art. 94,

— uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich,
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0120/2007),

1. odnotowuje następujące dane figurujące w sprawozdaniach finansowych Eurojustu za lata budżetowe
2004 i 2005:

(w tysiącach EUR)

Rachunek przychodów i wydatków za lata budżetowe 2004 i 2005

2005 2004

Przychody operacyjne

Dotacje wspólnotowe 11 991 8 726

Dochody różne 59 397

Ogółem (a) 12 050 9 123

Koszty operacyjne

Zakup towarów i usług 4 854 4 476

Koszty związane z pracownikami 5 149 4 142

Umorzenia 508 332

Ogółem (b) 10 511 8 950

Wynik w danym roku budżetowym (a−b) 1 539 173

Źródło: Dane Eurojustu. – Powyższa tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Eurojust w jego własnym sprawoz-
daniu finansowym.

(1) Dz.U.C 266 z 31.10.2006, str. 34.
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2. zatwierdza zamknięcie ksiąg rachunkowych Eurojustu za rok budżetowy 2005;

3. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi administracyjnemu
Eurojustu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. zawierająca spostrzeżenia stano-
wiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok

budżetowy 2005 (C6-0395/2006 — 2006/2162(DEC))

Parlament Europejski,

— uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Eurojustu za rok budżetowy 2005 (1),

— uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące końcowego rocznego sprawozda-
nia finansowego Eurojustu za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Eurojustu (2),

— uwzględniając zalecenie Rady z dnia 27 lutego 2007 r. (5711/2007 – C6-0080/2007),

— uwzględniając traktat WE, a w szczególności jego art. 276, a także traktat UE, a zwłaszcza jego art. 41,

— 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 (3), a w szczególności jego art. 185,

— uwzględniając decyzję Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającą Eurojust w celu
zintensyfikowania walki z poważną przestępczością (4), a zwłaszcza jej art. 36,

— 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 (5), a w szczególności jego art. 94,

— uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich,
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0120/2007),

A. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy oświadczył, iż uzyskał wystarczającą pewność, że spra-
wozdanie finansowe za rok budżetowy zakończony w dniu 31 grudnia 2005 r. jest wiarygodne oraz że
transakcje, których dotyczy sprawozdanie, zostały, jako całość, przeprowadzone legalnie i prawidłowo;

B. mając na uwadze, że w dniu 27 kwietnia 2006 r. Parlament Europejski udzielił dyrektorowi absoluto-
rium z wykonania budżetu Eurojustu na rok budżetowy 2004 (6), a także fakt, że w rezolucji załączonej
do decyzji o absolutorium Parlament między innymi

(1) Dz.U.C 266 z 31.10.2006, str. 34.
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20.3.2008 PL C 74 E/235Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wtorek, 24 kwietnia 2007 r.


