
23. zwraca uwagę na niewprowadzenie zarządzania na podstawie działań, chociaż zostało to ustalone w
rozporządzeniu finansowym urzędu, zgodnie z wytycznymi zastosowanymi do budżetu ogólnego w celu
poprawy monitorowania wydajności;

24. ubolewa, że urząd nie przeprowadził analizy ryzyka ani nie sformalizował stosowanych systemów i
procedur kontroli wewnętrznej, oraz wzywa urząd do uzupełnienia tych braków w możliwie najkrótszym
terminie;

25. zauważa, że podczas rekrutacji urząd odrzucił kandydatów na podstawie kryteriów innych niż prze-
widziane w ogłoszeniach o wakatach, a ponadto nie przestrzegał przepisów regulaminu dotyczących grup
zaszeregowania członków komisji kwalifikacyjnej w odniesieniu do obsadzanych stanowisk; nalega na ścisłe
stosowanie odpowiednich kryteriów oraz dokładne sprawdzanie, czy dokumenty załączane przez kandyda-
tów do podań stanowią rzeczywiste dowody;

26. zauważa, że urząd napotkał trudności przy rekrutacji wysoko wykwalifikowanego personelu nauko-
wego do pracy w Parmie;

27. wyraża ubolewanie z powodu znacznej liczby nieprawidłowości stwierdzonych podczas audytów
obejmujących udzielanie zamówień i zawieranie umów; wzywa urząd do bezzwłocznego wzmocnienia sys-
temu kontroli wewnętrznej;

28. stwierdza, że budynki, w których urząd miał znaleźć stałą siedzibę, są nadal niedostępne oraz że w
związku z tym urząd był zmuszony wynająć i urządzić pomieszczenia tymczasowe (koszty w roku 2005:
szacunkowo 3,5 miliona EUR); zwraca się do urzędu, aby wspólnie z Komisją wyjaśnił tę sytuację z wła-
dzami krajowymi, w szczególności z myślą o ewentualnej rekompensacie finansowej.

P6_TA(2007)0126

Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli
Chorób

1.
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Europejskiemu
Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy

2005 (C6-0400/2006 — 2006/2167(DEC))

Parlament Europejski,

— uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kon-
troli Chorób za rok budżetowy 2005 (1),

— uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące końcowego rocznego sprawozda-
nia finansowego Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2005, wraz
z odpowiedziami udzielonymi przez centrum (2),

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

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

— uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 851/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia
2004 r. ustanawiające Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (4), a w szczególności jego
art. 23,

— 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,

(1) Dz.U.C 266 z 31.10.2006, str. 31.
(2) Dz.U.C 312 z 19.12.2006, str. 54.
(3) 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).
(4) Dz.U. L 142, z 30.4.2004, str. 1.
(5) Dz.U.L 357 z 31.12.2002, str. 72.
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— uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0119/2007),

1. udziela dyrektorowi Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób absolutorium z wykona-
nia budżetu centrum za rok budżetowy 2005;

2. przedstawia swoje uwagi w załączonej rezolucji;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która
stanowi jej część integralną, dyrektorowi Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, Radzie,
Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej (seria L).

2.
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zamknięcia sprawozdań
finansowych Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2005

(C6-0400/2006 — 2006/2167(DEC))

Parlament Europejski,

— uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kon-
troli Chorób za rok budżetowy 2005 (1),

— uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące końcowego rocznego sprawozda-
nia finansowego Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2005, wraz
z odpowiedziami udzielonymi przez centrum (2),

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

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

— uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 851/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia
2004 r. ustanawiające Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (4), a w szczególności jego
art. 23,

— 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 Ochrony Środowiska
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0119/2007),

(1) Dz.U.C 266 z 31.10.2006, str. 31.
(2) Dz.U.C 312 z 19.12.2006, str. 54.
(3) 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).
(4) Dz.U. L 142, z 30.4.2004, str. 1.
(5) Dz.U.L 357 z 31.12.2002, str. 72.
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