
Kwestie szczegółowe

21. zauważa, że wykonanie budżetu wykazało, że 90% przyznanych na dany rok środków zostało wyko-
rzystane oraz że ogólny wskaźnik wykorzystania środków na płatności wyniósł 84%; zauważa ponadto, że
wskaźnik wykorzystania środków na działania operacyjne (tytuł III) wyniósł tylko 80% środków na zobo-
wiązania na dany rok budżetowy oraz że jedna trzecia tych zobowiązań musiała zostać przeniesiona; zau-
waża, że ponad 15% przeniesionych zobowiązań musiało zostać anulowanych; zachęca Eurojust do dal-
szego doskonalenia planowania wydatków operacyjnych;

22. zauważa, że kolegium zadecydowało o zezwoleniu na nieautomatyczne przeniesienie środków w
wysokości ogółem 285 484 EUR i przypomina, że takie przeniesienia są dopuszczalne tylko jeśli większość
etapów przygotowawczych do aktu podjęcia zobowiązania została zakończona przed końcem roku budże-
towego, a tak nie było w tym przypadku;

23. podkreśla, że Eurojust wciąż nie posiada własnego rozporządzenia finansowego i nadal stosował
rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2343/2002; zachęca Komisję do poinformowania Parlamentu o jej opinii
na temat projektu rozporządzenia przedłożonego przez Eurojust;

24. zachęca Eurojust do ulepszenia procedury inwentaryzacji;

25. zachęca Eurojust do powiadamiania Parlamentu o przyjęciu przez zarząd jakichkolwiek norm kon-
troli wewnętrznej; jest zaniepokojony faktem, że przeważnie brakowało formalnego ujęcia procedur opera-
cyjnych i księgowych oraz że w 2005 r. listy kontrolne określające kontrole, jakie miały być przeprowa-
dzone w stosunku do zobowiązań budżetowych związanych z istotnymi procedurami operacyjnymi (zamó-
wienia publiczne i rekrutacja), były niedostatecznie opracowane; zachęca Eurojust do przedstawienia
Parlamentowi krótkiego opisu wszelkich ulepszeń, jakie zostaną podjęte w tym zakresie zanim rozpocznie
się procedura udzielania absolutorium za rok 2006;

26. zwraca się do Eurojustu o respektowanie procedur udzielania zamówień publicznych i zarządzania
umowami oraz do respektowania terminów w przypadku umów ramowych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
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Absolutorium za rok 2005: Europejska Fundacja Kształcenia

1.
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z
wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Kształcenia za rok budżetowy 2005 (C6-0396/

2006 — 2006/2163(DEC))

Parlament Europejski,

— uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji na rzecz Kształcenia na
rok budżetowy 2005, (1),

— uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące końcowego rocznego sprawozda-
nia finansowego Europejskiej Fundacji na rzecz Kształcenia za rok budżetowy 2005 oraz odpowiedzi
Fundacji (2),

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

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

(1) Dz.U. C 266 z 31.10.2006, str. 40.
(2) Dz.U. C 312 z 19.12.2006, str. 73.
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— 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 (1), a w szczególności jego art. 185,

— uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1360/90 z dnia 7 maja 1990 r. ustanawiające Europejską
Fundację Kształcenia (2), a w szczególności jego art. 11,

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

— uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw
Socjalnych (A6-0113/2007),

1. udziela dyrektorowi Europejskiej Fundacji na rzecz Kształcenia absolutorium z wykonania budżetu
fundacji 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, dyrektorowi Europejskiej Fundacji na rzecz Kształcenia, Radzie, Komisji i Try-
bunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
(seria L).

(1) 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).

(2) Dz.U. L 131 z 23.5.1990, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1648/2003 (Dz.U. L 245 z
29.9.2003, str. 22).

(3) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.

2.
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zamknięcia sprawozdania
finansowego Europejskiej Fundacji na rzecz Kształcenia za rok budżetowy 2005 (C6-0396/2006 —

2006/2163(DEC))

Parlament Europejski,

— uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji na rzecz Kształcenia za
rok budżetowy 2005, (1),

— uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące końcowego rocznego sprawozda-
nia finansowego Europejskiej Fundacji na rzecz Kształcenia za rok budżetowy 2005 oraz odpowiedzi
Fundacji (2),

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

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

(1) Dz.U. C 266 z 31.10.2006, str. 40.
(2) Dz.U. C 312 z 19.12.2006, str. 73.
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