
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 VIII B — Europejski Inspektor Ochrony Danych

(C6-0472/2006 — 2006/2170(DEC))

Parlament Europejski,

— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej w roku budżetowym 2005 (1),

— uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy
2005 – Tom I (C6-0472/2006) (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 opera-
cji 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,

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w spra-
wie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europej-
skich (5), w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

— uwzględniając art. 71 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0111/2007),

1. zauważa, że w 2005 r. Europejski Inspektor Ochrony Danych dysponował środkami na zobowiązania
wynoszącymi ogółem 2 840 733 EUR, a stopa wykorzystania wyniosła 82,77%;

2. zauważa, że Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) nie dopatrzył się żadnych istotnych uchybień
podczas kontroli Europejskiego Inspektora Ochrony Danych; zauważa, że po wprowadzeniu rachunkowości
memoriałowej, która zaczęła obowiązywać w dniu 1 stycznia 2005 r., sprawozdanie finansowe Europej-
skiego Inspektora Ochrony Danych za 2005 r. wykazuje pozytywny wynik ekonomiczny w wysokości
211 631 EUR oraz że pasywa przewyższają aktywa o 202 504 EUR;

3. zauważa, że rok 2005 był pierwszym rokiem normalnej działalności Europejskiego Inspektora
Ochrony Danych; przypomina, że budżet na rok 2005 był większy od budżetu na 2004 r. o 48,8 %;

4. zauważa, że Europejski Inspektor Ochrony Danych przedłożył na 2007 r. budżet w wysokości 5 080
699 EUR, co oznacza wzrost o 23%. w stosunku do ostatecznego budżetu na 2006 r. (4 147 378 EUR) i
odzwierciedla wniosek w sprawie utworzenia pięciu nowych stanowisk, poszerzenie przestrzeni biurowej i
wzrost kosztów tłumaczeń pisemnych;

5. przypomina, że w dniu 24 czerwca 2004 r. sekretarze generalni Komisji, Parlamentu Europejskiego i
Rady wraz z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych podpisali porozumienie o współpracy administra-
cyjnej w celu udzielenia Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych wsparcia podczas trzech pierwszych
lat, zgodnie z którym:

— księgowy oraz audytor wewnętrzny Komisji zostali wyznaczeni do pełnienia funkcji księgowego i audy-
tora Europejskiego Inspektora Ochrony Danych,
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— departamenty Komisji udzielają pomocy w związku ze wszystkimi zadaniami dotyczącymi zarządzania
personelem powiązanym z tą instytucją (określanie uprawnień, wypłata wynagrodzeń, zwrot kosztów
leczenia, wypłata diet służbowych itp.),

— departamenty Komisji wspierają Europejskiego Inspektora Ochrony Danych także w ustanawianiu i
wykonywaniu budżetu,

— Europejski Inspektor Ochrony Danych ma siedzibę w budynku Parlamentu Europejskiego; departamenty
Parlamentu Europejskiego wspierają Inspektora Ochrony Danych w zakresie wyposażenia i wiedzy
odnoszących się do działania w tym budynku (zapewnienie bezpieczeństwa w budynkach, poczta,
komputery, telefony, biura i dostawy wyposażenia),

— Rada zapewnia wyposażenie niezbędne do wykonywania tłumaczeń;

6. zauważa, że w dniu 7 grudnia 2006 r. porozumienie o współpracy administracyjnej zostało przedłu-
żone o dalsze trzy lata i zaczęło obowiązywać w dniu 16 stycznia 2007 r.;

7. zauważa, że decyzją z dnia 7 listopada 2006 r. Europejski Inspektor Ochrony Danych postanowił
utworzyć wewnętrzne struktury kontroli dostosowane do potrzeb i działalności tej instytucji;

8. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i jego zastępcy o
corocznym publikowaniu oświadczenia w sprawie ich interesów finansowych i gospodarczych, kiedy tylko
na początku 2007 r. dostępna będzie ich nowa strona internetowa; zauważa, że wysłali oni tymczasem
pisemne oświadczenia dotyczące ich interesów finansowych w latach 2005-2006 na formularzu podobnym
do tego, jaki posłowie do Parlamentu Europejskiego wypełniają każdego roku, ujawniając działalność zawo-
dową niepodlegającą temu obowiązkowi, piastowanie stanowisk lub działalność, za którą pobierają wyna-
grodzenie, lub inne istotne informacje;

9. wyraża zadowolenie z gotowości Europejskiego Inspektora Ochrony Danych do współpracy w ramach
międzyinstytucjonalnego porozumienia dotyczącego OLAF i zachęca go do jak najszybszego podjęcia wszel-
kich niezbędnych kroków.

P6_TA(2007)0112

Absolutorium za rok 2005: szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego Europej-
skiego Funduszu Rozwoju

1.
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z
wykonania budżetu szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju za

rok budżetowy 2005 (COM(2006)0429 — C6-0264/2006 — 2006/2169(DEC))

Parlament Europejski,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji w sprawie działań podjętych po wydaniu decyzji o absolutorium
za rok 2004 (COM(2006)0641) wraz z załącznikami SEC(2006)1376),

— uwzględniając bilanse i sprawozdania finansowe szóstego, siódmego, ósmego oraz dziewiątego Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2005 (COM(2006)0429 — C6-0264/2006) (1),

— uwzględniając sprawozdanie w sprawie zarządzania finansami dotyczące szóstego, siódmego, ósmego i
dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok 2005 (COM(2006)0405),

— uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego na temat działań szóstego, siódmego,
ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju dotyczących roku budżetowego 2005 wraz z
odpowiedziami kontrolowanych instytucji (2),

(1) Dz.U. C 265 z 31.10.2006, str. 1.
(2) Dz.U. C 263 z 31.10.2006, str. 205.
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