
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.9.2009

REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w  sprawie absolutorium z  wykonania 
budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa  i  Ochrony Zdrowia w  Miejscu Pracy za rok 

budżetowy 2007

PARLAMENT EUROPEJSKI,

— uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeń
stwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy za rok budżetowy 2007

(1)  Dz.U. C 278 z 31.10.2008, s. 26.

 (1), 

— uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych spra
wozdań finansowych Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy za rok 
budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Agencji

(2)  Dz.U. C 311 z 5.12.2008, s. 50.

 (2), 

— uwzględniając zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (5588/2009 – C6-0060/2009), 

— uwzględniając traktat WE, w szczególności jego art. 276, 

— 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

(3)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

 (3), 
w szczególności jego art. 185, 

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską 
Agencję Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

(4)  Dz.U. L 216 z 20.8.1994, s. 1.

 (4), w szczególności jego art. 14, 

— uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w spra
wie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w  artykule  185 rozpo
rządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002

(5)  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

 (5), w szczególności jego art. 94, 

— uwzględniając art. 71 regulaminu, jak również załącznik V do regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0174/2009),

A. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy oświadczył, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne 
sprawozdanie finansowe za rok budżetowy  2007 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u  podstaw 
sprawozdania zostały przeprowadzone zgodnie z prawem,

1. zauważa, że Trybunał wydał w pełni pozytywne poświadczenie wiarygodności i nie zgłosił żadnych uwag;

2. gratuluje Agencji znacznej poprawy zarządzania finansowego na przestrzeni ostatnich dwóch lat; zachę
ca Agencję do dalszego dążenia do zapewnienia najwyższych standardów planowania budżetowego, 
wykonania i kontroli;

3. w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji o udzieleniu absolutorium, które mają charakter 
przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z  dnia 23  kwietnia  2009  r. w  sprawie zarządzania finansa
mi i kontroli agencji UE

(6)  Zob. s. 206 niniejszego Dziennika Urzędowego.

 (6).
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