
REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

z dnia 22 kwietnia 2008 r.

zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006, sekcja IX – Europejski

Inspektor Ochrony Danych

PARLAMENT EUROPEJSKI,

— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006 (1),

— uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy
2006 – tom I (C6-0370/2007) (2),

— uwzględniając sprawozdanie roczne Europejskiego Inspektora Ochrony Danych dla organu udzielającego
absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2006 r.,

— uwzględniając roczne sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego w sprawie wykonania budżetu za rok
budżetowy 2006 oraz sprawozdania specjalne 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 przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 Traktatu WE (4),

— uwzględniając art. 272 ust. 10 oraz art. 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),
w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

— uwzględniając art. 71 regulaminu, jak również załącznik V do regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0094/2008),

1. zwraca uwagę, że Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) dysponował w 2006 r. środkami na
zobowiązania wynoszącymi ogółem 4 138 378 EUR (w 2005 r: 2 840 733 EUR), z czego wykorzystano
93,3 %;

2. odnotowuje, że Europejski Trybunał Obrachunkowy nie dopatrzył się żadnych istotnych uchybień
podczas kontrolowania EIOD; zauważa, że po wprowadzeniu rachunkowości memoriałowej ze skutkiem
od dnia 1 stycznia 2005 r. sprawozdanie finansowe EIOD wykazuje negatywny wynik ekonomiczny za
2006 rok (1 402 513 EUR) oraz identyczne kwoty po stronie aktywów i pasywów (23 517 EUR);

3. odnotowuje, że dnia 7 grudnia 2006 r. sekretarze generalni Komisji, Parlamentu i Rady wraz z EIOD
podpisali porozumienie o współpracy administracyjnej, które zostało przedłużone o kolejne 3 lata ze
skutkiem od dnia 16 stycznia 2007 r.;

4. odnotowuje, że w oparciu o powyższe porozumienie o współpracy Urząd Administrowania i Wypłacania
Należności Indywidualnych zapewnia obsługę administracyjną wszystkich misji EIOD oraz te same
przepisy wewnętrzne mają zastosowanie do zwrotu kosztów zakwaterowania poniesionych w czasie
delegacji dla obu kategorii pracowników EOID: dla inspektora i jego zastępcy oraz dla personelu;
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5. zauważa z satysfakcją, że procedury wcześniejszej kontroli ex post i wydawania ostatecznych opinii przez
EIOD są dosyć zaawansowane oraz że narzucony przez EIOD termin wyznaczony na wiosnę
2007 r. spowodował nasilenie starań instytucji i organów w kierunku wypełnienia obowiązku
powiadomienia;

6. odnotowuje, że decyzją z dnia 7 listopada 2006 r. EIOD postanowił powołać strukturę kontroli
wewnętrznej adekwatną do jego działalności i wymogów;

7. z zadowoleniem przyjmuje coroczną publikację przez EIOD i jego zastępcę oświadczenia o powiązaniach
finansowych w formie podobnej do tej, jaka jest corocznie publikowana przez posłów do Parlamentu
Europejskiego, zawierającej istotne informacje o kwestiach takich jak podlegająca opodatkowaniu
działalność zawodowa oraz piastowanie stanowisk lub działalność, za którą pobierają wynagrodzenie;

8. gratuluje EIOD decyzji z dnia 12 września 2007 r. o przystąpieniu do Porozumienia międzyinstytu-
cjonalnego z dnia 25 maja 1999 r. zawartego między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją
w sprawie wewnętrznego dochodzenia prowadzonego przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć
Finansowych (OLAF) (1) podczas stosowania systemu ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 1073/
1999 (2).
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