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WSKAZÓWKI

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla znaczenie zadań Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa i z 
zadowoleniem przyjmuje do wiadomości jej wydajne i skuteczne działanie, które 
Komisja Rybołówstwa odnotowała podczas wizyty w Agencji w czerwcu 2010 r. i które 
skontroluje podczas następnej wizyty w 2012 r.;

2. zwraca uwagę na potwierdzenie przez Trybunał Obrachunkowy, że roczne sprawozdanie 
finansowe dotyczące budżetu w wys. 11 000 000 EUR w sposób wiarygodny 
odzwierciedla sytuację finansową Agencji na dzień 31 grudnia 2010 r., a także wyniki jej 
działalności i stan przepływu środków pieniężnych za zakończony rok i jest zgodne z 
przepisami jej regulaminu finansowego;

3. wyraża zadowolenie z faktu, że Trybunał Obrachunkowy uznał transakcje leżące u 
podstaw rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy zakończony w 
dniu 31 grudnia 2010 r. za zgodne z prawem i prawidłowe we wszystkich istotnych 
aspektach;

4. wyraża zadowolenie, że zalecenia systemu kontroli wewnętrznej są w odpowiedni sposób 
rozpatrywane i wdrażane; z zadowoleniem odnotowuje, że jednostka kontroli 
wewnętrznej wykorzystywana jest wspólnie − w sposób zoptymalizowany pod względem 
kosztów − z Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa na Morzu i że może to służyć jako 
przykład najlepszych praktyk dla innych agencji;

5. niemniej jednak zwraca się do Trybunału Obrachunkowego, by nadal kontrolował 
procedury rekrutacyjne i procedury w zakresie udzielania zamówień publicznych 
Agencji; w związku z tym zwraca uwagę Agencji na uwagi przedstawione w ust. 5−10 
(dotyczące „uchybień w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych” w 
odniesieniu do szeregu agencji) oraz w ust. 12−14 (dotyczące „procedur rekrutacyjnych”) 
rezolucji z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2009: wyniki, 
zarządzanie finansami i kontrola agencji UE1;

6. proponuje udzielić dyrektorowi wykonawczemu Wspólnotowej Agencji Kontroli 
Rybołówstwa absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2010.

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0163.
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