
REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, sekcja VIII B – Euro-

pejski Inspektor Ochrony Danych

PARLAMENT EUROPEJSKI,

— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (1),

— uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy
2004 – Tom III (N6-0027/2005 – C6-0365/2005),

— uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego za rok budżetowy 2004 wraz
z odpowiedziami kontrolowanych instytucji (2),

— uwzględniając dostarczone przez Trybunał Obrachunkowy na podstawie art. 248 Traktatu WE
poświadczenie wiarygodności rozliczeń, jak również zgodności z prawem i prawidłowości transakcji
leżących u ich podstaw (3),

— uwzględniając zalecenie Rady z dnia 14 marca 2006 r. (5971/2006 – C6-0092/2006),

— uwzględniając art. 272 ust. 10, art. 275 i art. 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 (4),
a w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

— uwzględniając rozporządzenie finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r. mające zastosowanie do budżetu
ogólnego Wspólnot Europejskich (5),

— uwzględniając art. 71 oraz załącznik V Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatel-
skich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6–0117/2006),

1. zauważa, że w 2004 r. Europejski Inspektor Ochrony Danych zarządzał budżetem w wysokości
1 942 279 EUR przy wskaźniku wykorzystania w wysokości 54,67 %;

2. zauważa, że kontrola Europejskiego Inspektora Ochrony Danych przeprowadzona przez Trybunał
Obrachunkowy nie dała podstaw do żadnych uwag (ustęp 9.24 sprawozdania rocznego Trybunału
Obrachunkowego);

3. zauważa, że w dniu 24 czerwca 2004 r. sekretarze generalni Komisji, Parlamentu Europejskiego
i Rady podpisali, wraz z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, porozumienie o współpracy
administracyjnej w celu wsparcia Inspektora w początkowym, trzyletnim okresie funkcjonowania tej
instytucji, na podstawie którego:

— księgowy i wewnętrzny audytor Komisji zostali mianowani księgowym i wewnętrznym audy-
torem Inspektora;

— departamenty Komisji zapewniają pomoc we wszystkich zadaniach dotyczących zarządzania
osobami powiązanymi z tą instytucją (rekrutacja pracowników, określanie uprawnień, płatność
wynagrodzeń, zwrot kosztów leczenia, wypłata diet służbowych itd.);

— departamenty Komisji wspierają Inspektora także w ustanawianiu i wykonywaniu budżetu;

— Inspektor ma siedzibę w budynku Parlamentu Europejskiego; departamenty Parlamentu wspierają
Inspektora w zakresie wyposażenia i wiedzy odnoszących się do działania w tym budynku
(zapewnienie bezpieczeństwa budynków, poczta, komputery, telefony, biura i dostawy wypo-
sażenia);

4. uważa, że, biorąc pod uwagę niewielką liczbę pracowników Europejskiego Inspektora Danych,
pożądane byłoby przedłużenie porozumienia o współpracy;

5. wzywa Europejskiego Inspektora Ochrony Danych do kontynuacji tworzenia instytucji
z poszanowaniem zasad legalności, prawidłowości oraz rzetelnego zarządzania finansowego.
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