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REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w  sprawie absolutorium z  wykonania 
budżetu Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2007

PARLAMENT EUROPEJSKI,

— uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa 
za rok budżetowy 2007

(1)  Dz.U. C 278 z 31.10.2008, s. 78.

 (1), 

— uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań 
finansowych Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy  2007, wraz z  odpowie
dziami Agencji

(2)  Dz.U. C 311 z 5.12.2008, s. 1.

 (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 768/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiające Wspól
notową Agencję Kontroli Rybołówstwa

(4)  Dz.U. L 128 z 21.5.2005, s. 1.

 (4), w szczególności jego art. 36, 

— uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w spra
wie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządze
nia (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 (A6-0179/2009),

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

1. stwierdza, że Agencja uzyskała niezależność finansową w listopadzie 2007 r. i że w związku z tym abso
lutorium za rok 2007 obejmuje jedynie bardzo krótki okres;

2. zauważa, że Agencja otrzymała w pełni pozytywne poświadczenie wiarygodności od ETO; zachęca Agen
cję do dalszego dążenia do zapewnienia wysokiej jakości zarządzania finansowego;

3. stwierdza, że budżet Agencji w  roku  2007 wyniósł 5 000 000 EUR, z  czego ponad połową zarządzała 
Komisja, w związku z tym, że Agencja nabyła niezależność finansową dopiero krótko przed końcem roku;

4. zauważa uwagę ETO stwierdzającą, że Agencja nie ustanowiła odpowiednich procedur w celu określenia 
środków podlegających przeniesieniu, co doprowadziło do tego, że co najmniej 125 000 EUR zostało 
przeniesione bez prawnych zobowiązań; zauważa, że Agencja zobowiązała się do zapobieżenia podob
nym przypadkom w roku 2008;

5. przyjmuje do wiadomości odpowiedź Agencji na uwagi ETO dotyczące nieprzyjęcia wewnętrznych stan
dardów kontroli, z której wynika, że jej zarząd przyjął standardy kontroli wewnętrznej w marcu 2008 r.;
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6. zauważa, że zdaniem ETO Agencja nie udokumentowała dotychczas w wystarczającym stopniu swoich 
wewnętrznych procedur kontroli; z  zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja wprowadziła system au
dytu wewnętrznego i zatrudniła pracowników odpowiedzialnych za dalszy rozwój systemów kontroli we
wnętrznej w 2008 r.;

7. zauważa, że ETO stwierdził, iż opis systemu księgowego przygotowany przez urzędnika zatwierdzające
go nie został jeszcze zatwierdzony przez księgowego; zwraca się do Agencji, aby zawarła w swoim spra
wozdaniu z  zarządzania budżetem  i  finansami za rok  2008 informacje o  tym, czy zatwierdzenie miało 
miejsce;

8. 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

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

 (1).

LP402/552L


