
DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

z dnia 10 maja 2012 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady 
ds. Badań Naukowych za rok budżetowy 2010 

(2012/550/UE, Euratom) 

PARLAMENT EUROPEJSKI, 

— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 ( 1 ), 

— uwzględniając roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2010 (COM(2011) 
473 – C7-0256/2011) ( 2 ), 

— uwzględniając roczne sprawozdanie finansowe Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych za rok budżetowy 2010, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady na temat działań podjętych 
w następstwie decyzji o udzieleniu absolutorium za rok budżetowy 2009 (COM(2011) 736) oraz 
dokumenty robocze służb Komisji dołączone do tego sprawozdania (SEC(2011) 1350 i SEC(2011) 
1351), 

— uwzględniając sprawozdanie roczne Komisji dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów 
wewnętrznych przeprowadzonych w 2010 r. (COM(2011) 643) oraz dokument roboczy służb Komisji 
dołączony do tego sprawozdania (SEC(2011) 1189), 

— uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Agencji 
Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych za rok budżetowy 2010, wraz z odpowiedziami 
Agencji ( 3 ), 

— uwzględniając poświadczenie wiarygodności ( 4 ) rachunków, jak również legalności i prawidłowości 
operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2010 
zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia agencjom wykonawczym 
absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2010 (06084/2012 – C7-0052/2012), przy 
czym należy zauważyć, że po raz pierwszy Zjednoczone Królestwo, Niderlandy i Szwecja odmówiły 
zalecenia udzielenia absolutorium z wykonania budżetu, 

— uwzględniając art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106a Traktatu 
ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 

— 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 ( 5 ), 
w szczególności jego art. 55, 145, 146 i 147, 

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut 
agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania progra
mami wspólnotowymi ( 6 ), w szczególności jego art. 14 ust. 3,
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— uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1653/2004 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie 
typowego rozporządzenia finansowego dla agencji wykonawczych, na podstawie rozporządzenia Rady 
(WE) nr 58/2003 określającego status agencji wykonawczych, odpowiedzialnych za niektóre czynności 
dotyczące obsługi programów wspólnotowych ( 1 ), w szczególności jego art. 66 akapit pierwszy i drugi, 

— uwzględniając decyzję Komisji 2008/37/WE z dnia 14 grudnia 2007 r. ustanawiającą Agencję Wyko
nawczą Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w celu zarządzania wspólnotowym programem szcze
gółowym „Pomysły” w dziedzinie badań pionierskich na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 
58/2003 ( 2 ), 

— uwzględniając art. 76 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinie innych zainteresowanych komisji 
(A7-0098/2012), 

A. mając na uwadze, że na mocy art. 17 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej Komisja wykonuje budżet 
i zarządza programami, zaś na mocy art. 317 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dokonuje 
tego we współpracy z państwami członkowskimi na własną odpowiedzialność, zgodnie z zasadą nale 
żytego zarządzania finansami, 

1. udziela dyrektorowi Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych absolutorium 
z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2010; 

2. przedstawia swoje uwagi w rezolucji, która stanowi integralną część decyzji w sprawie 
udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2010, 
sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z decyzją w sprawie 
udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2010, 
sekcja III – Komisja, a także rezolucji, która stanowi integralną część obu tych decyzji, dyrektorowi 
Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawied
liwości Unii Europejskiej i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zlecenia jej publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej (seria L). 

Martin SCHULZ 

Przewodniczący 

Klaus WELLE 

Sekretarz Generalny
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