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13.
z zadowoleniem przyjmuje informację zawartą w odpowiedzi ETO na pytania sprawozdawcy dotyczącą przyjęcia przez ETO, po przeprowadzeniu własnej oceny, planu działania, którego wdrażanie rozpoczęto od działań obejmujących rozległe kwestie, takie jak zadania i cele strategiczne, opracowywanie programów i ocena osiągnięć, metodologia audytu, strategia w zakresie zasobów ludzkich, wewnętrzne i zewnętrzne procedury komunikacyjne i administracyjne;
14.
zauważa, że plan działania będzie podlegał wzajemnej weryfikacji oraz że prezes ETO udzieli bardziej szczegółowych informacji na jego temat podczas prezentacji rocznego programu pracy ETO na rok
2007;
15.
odnotowuje w odniesieniu do oświadczeń majątkowych członków ETO, że zgodnie z kodeksem
postępowania przyjętym przez ETO jego członkowie składają oświadczenia o majątku i innych posiadanych
aktywach (w tym udziałach, obligacjach zamiennych i świadectwach udziałowych, a także nieruchomościach
gruntowych i budynkowych, wraz z informacją o działalności zawodowej małżonków) na ręce prezesa ETO,
który zapewnia ich tajność, oraz że oświadczenia te nie są podawane do publicznej wiadomości;
16.
stwierdza, że zasadniczo i ze względu na przejrzystość oświadczenia majątkowe powinni składać
członkowie wszystkich instytucji UE i powinny być one dostępne w Internecie za pośrednictwem publicznego rejestru; wzywa ETO do poinformowania Parlamentu Europejskiego do 30 września 2007 r. o właściwych środkach, które zamierza podjąć;
17.
przypomina, że Trybunał Sprawiedliwości powołał, zgodnie z sugestią Parlamentu, grupę roboczą
mającą za zadanie przeanalizowanie możliwości wprowadzenia wobec swoich członków między innymi
wymogu składania oświadczeń majątkowych; uważa, że kwestia ta powinna stanowić przydatny element
obecnej samooceny ETO i procesu wzajemnej weryfikacji.
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Absolutorium za rok 2005: Sekcja VI, Komitet Ekonomiczno-Społeczny
1.
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z
wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2005, sekcja VI — Europejski
Komitet Ekonomiczno-Społeczny (C6-0469/2006 — 2006/2075(DEC))
Parlament Europejski,
— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 (1),
— uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy
2005 – Tom 1 (C6-0469/2006) (2),
— uwzględniając roczne sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego w sprawie wykonania budżetu za rok
budżetowy 2005 oraz specjalne sprawozdania Trybunału Obrachunkowego wraz z odpowiedziami
udzielonymi przez kontrolowane instytucje (3),
— uwzględniając oświadczenie o wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, dostarczone przez Trybunał Obrachunkowy na podstawie art. 248 Traktatu
WE (4),
— uwzględniając art. 272 ust.10, art. 274, 275 i 276 Traktatu WE,
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— 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 (1), a w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,
— uwzględniając art. 71 i załącznik V Regulaminu,
— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0110/2007),

1.
udziela sekretarzowi generalnemu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego absolutorium z
wykonania budżetu komitetu za rok budżetowy 2005;
2.

przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.
zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która
stanowi jej integralną część, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu,
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi Regionów, Europejskiemu Rzecznikowi
Praw Obywatelskich oraz Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, a także do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).
(1) 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).

2.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. zawierająca uwagi, które stanowią
integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii
Europejskiej za rok budżetowy 2005, sekcja 6 — Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
(C6-0469/2006 — 2006/2075 (DEC))
Parlament Europejski,
— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 (1),
— uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy
2005 – Tom 1 (C6-0469/2006) (2),
— uwzględniając roczne sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego w sprawie wykonania budżetu za rok
budżetowy 2005 oraz specjalne sprawozdania Trybunału Obrachunkowego wraz z odpowiedziami
udzielonymi przez kontrolowane instytucje (3),
— uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji
leżących u ich podstaw, dostarczone przez Trybunał Obrachunkowy na podstawie art. 248 Traktatu
WE (4),
— uwzględniając art. 272 ust.10, 274, 275 i 276 Traktatu WE,
— 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), a w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,
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