
II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

PARLAMENT EUROPEJSKI

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

z dnia 22 kwietnia 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok
budżetowy 2006, sekcja I – Parlament Europejski

(2009/185/WE, Euratom)

PARLAMENT EUROPEJSKI,

— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006 (1),

— uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy
2006 – tom I (SEC(2007) 1055 – C6-0363/2007) (2),

— uwzględniając sprawozdanie w sprawie zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2006,
sekcja I – Parlament Europejski (3),

— uwzględniając sprawozdanie roczne audytora wewnętrznego za 2006 r.,

— uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego w sprawie wykonania budżetu za rok
budżetowy 2006, wraz z odpowiedziami instytucji (4),

— uwzględniając poświadczenie wiarygodności dotyczące rzetelności rozliczeń oraz legalności i prawidło-
wości transakcji leżących u ich podstaw, wydane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248
Traktatu WE (5),

— uwzględniając art. 272 ust. 10 i art. 275 Traktatu WE, a także art. 179a Traktatu Euratom,

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (6),
w szczególności art. 145, 146 i 147,

— uwzględniając art. 13 przepisów wewnętrznych dotyczących wykonania budżetu Parlamentu Euro-
pejskiego (7),
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— uwzględniając art. 147 ust. 1 rozporządzenia finansowego, na mocy którego instytucje wspólnotowe
podejmują wszelkie działania w celu uwzględnienia uwag towarzyszących decyzji Parlamentu
Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium,

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie wytycznych dla sekcji II, IV, V, VI, VII,
VIII (A) i VIII (B) oraz w sprawie wstępnego projektu preliminarza budżetowego Parlamentu
Europejskiego (sekcja I) dla procedury budżetowej na 2006 r. (1),

— uwzględniając art. 71, art. 74 ust. 3 i załącznik V do regulaminu Parlamentu Europejskiego,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0091/2008),

A. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził podczas audytu, iż „wszystkie instytucje
wprowadziły satysfakcjonujące systemy kontroli i nadzoru zgodnie z rozporządzeniem finansowym,
a kontrola wybranej próbki wykazała nieznaczny poziom błędu” (2),

B. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy wykazał niedociągnięcia w opracowanych przez
Prezydium i kwestorów uregulowaniach dotyczących płatności dodatków na pomoc parlamentarną,
a także w ich wdrażaniu,

C. mając na uwadze, że Sekretarz Generalny zaświadczył w dniu 21 lutego 2007 r., iż ma wystarczającą
pewność, aby stwierdzić, że budżet Parlamentu Europejskiego został wykonany zgodnie z zasadami
dobrego zarządzania finansowego oraz że system kontroli i nadzoru daje konieczne gwarancje legalności
i prawidłowości transakcji,

1. udziela swojemu Przewodniczącemu absolutorium z wykonania budżetu Parlamentu Europejskiego za
rok budżetowy 2006;

2. przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3. zobowiązuje Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, a także rezolucji, która stanowi jej
nieodłączną część, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu,
Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych,
a także do zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

Przewodniczący

H.G. PÖTTERING

Sekretarz Generalny

Harald RØMER
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