
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.9.2009

REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w  sprawie udzielenia absolutorium 
z  wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy  2007, sekcja  IX – Europejski 

Inspektor Ochrony Danych

PARLAMENT EUROPEJSKI,

— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

(1)  Dz.U. L 77 z 16.3.2007.

 (1), 

— uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżeto
wy 2007 – tom I  (C6-0424/2008)

(2)  Dz.U. C 287 z 10.11.2008, s. 1.

 (2), 

— uwzględniając sprawozdanie roczne Europejskiego Inspektora Ochrony Danych dla organu udzielające
go absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2007 r., 

— uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok 
budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami kontrolowanych instytucji

(3)  Dz.U. C 286 z 10.11.2008, s. 1.

 (3), 

— uwzględniając oświadczenie o wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości opera
cji leżących u  ich podstaw przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z  art.  248 traktatu 
WE

(4)  Dz.U. C 287 z 10.11.2008, s. 111.

 (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)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

 (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 (A6-0154/2009),

1. zwraca uwagę, że Europejski Inspektor Ochrony Danych  (EIOD) dysponował w  2007  r. środkami na 
zobowiązania wynoszącymi ogółem 5 EUR (w 2006 r.: 4,1 mln EUR

(6)  2005: 2,8 mln EUR.

 (6)), co stanowi prawie 20 % wzrost 
w  porównaniu z  rokiem  2006, a  stopa wykorzystania w  wysokości  86,14 % była poniżej średniej war
tości dla innych instytucji (93,84 %);

2. odnotowuje wzrost stanowisk na czas nieokreślony przyznanych Europejskiemu Inspektorowi Ochrony 
Danych, z 24 w 2006 r. do 29 w 2007 r. (+ 21 %); w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Europejskiego Inspektora Ochrony Danych ograniczenia rozszerzania zakresu zadań i zwiększania liczeb
ności personelu, przy zastosowaniu wzrostu kontrolowanego, tak by nowi pracownicy zostali w  pełni 
wdrożeni do pracy i odpowiednio wyszkoleni oraz by mogli się odpowiednio zintegrować z zespołem;

3. wskazuje na fakt, że Trybunał Obrachunkowy zaznaczył w swym sprawozdaniu rocznym, że kontrola nie 
dała podstaw do żadnych istotnych uwag w odniesieniu do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych;

4. przypomina, że dnia 7 grudnia 2006 r. sekretarze generalni Komisji, Parlamentu i Rady wraz z Europej
skim Inspektorem Ochrony Danych podpisali porozumienie o współpracy administracyjnej, które zosta
ło przedłużone o kolejne trzy lata ze skutkiem od dnia 16 stycznia 2007 r.;
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5. odnotowuje, że w oparciu o powyższe porozumienie o współpracy Urząd Administrowania  i Wypłaca
nia Należności Indywidualnych zapewnia obsługę administracyjną wszystkich misji Europejskiego Inspek
tora Ochrony Danych oraz te same przepisy wewnętrzne mają zastosowanie do zwrotu kosztów 
zakwaterowania poniesionych w  czasie misji dla obu kategorii pracowników Europejskiego Inspektora 
Ochrony Danych: dla Inspektora i  jego zastępcy oraz dla personelu;

6. przypomina, że decyzją z dnia 7 listopada 2006 r. Europejski Inspektor Ochrony Danych postanowił po
wołać strukturę kontroli wewnętrznej adekwatną do jego działalności i wymogów; zauważa, że pierwsza 
ocena przeprowadzona przez służby Europejskiego Inspektora Ochrony Danych wykazała, że system 
kontroli wewnętrznej funkcjonuje prawidłowo i sprawnie;

7. z zadowoleniem odnotowuje, że pierwsze sprawozdanie z kontroli sporządzone przez służby audytu we
wnętrznego otrzymano we wrześniu  2007  r. oraz że wskazało ono na pewne kwestie wymagające po
prawy; wyraża zadowolenie z  powodu faktu, że wdrożenie zaleceń służb audytu wewnętrznego 
zatwierdzonych przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych uznano za priorytet na 2008 r. oraz że 
w  wyniku tego na początku  2008  r. przygotowano plan działania; zachęca Europejskiego Inspektora 
Ochrony Danych do pełnego wdrożenia wspomnianego planu działania;

8. z zadowoleniem przyjmuje coroczną publikację przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i jego 
zastępcę oświadczenia o powiązaniach finansowych w formie podobnej do tej, jaka jest corocznie publi
kowana przez posłów do Parlamentu, zawierającego istotne informacje o kwestiach takich, jak podlega
jąca opodatkowaniu działalność zawodowa oraz piastowanie stanowisk lub działalność, za którą pobierają 
wynagrodzenie;

9. gratuluje Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych decyzji z dnia 12 września 2007 r. o przystąpie
niu do Porozumienia międzyinstytucjonalnego 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)  Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 15.

 (1) podczas stosowania systemu ustanowionego roz
porządzeniem (WE) nr 1073/1999

(2)  Rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczące dochodzeń pro
wadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 1).

 (2);

10. wzywa więc Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, aby w następnym sprawozdaniu z działalności 
(rok budżetowy  2008) umieścił rozdział zawierający szczegółowe informacje z  wykonywania w  ciągu 
roku wcześniejszych decyzji Parlamentu dotyczących absolutorium, wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami 
w sprawie odstąpienia od wykonania zaleceń;

11. zauważa, że mimo zmian wprowadzonych w rozporządzeniu finansowym przepisy dotyczące zamówień 
są wciąż zbyt skomplikowane dla mniejszych instytucji, takich jak Europejski Inspektor Ochrony Danych, 
w szczególności w odniesieniu do przetargów dotyczących zamówień na stosunkowo niskie kwoty; zwra
ca się do Komisji, by podczas prac poprzedzających sporządzenie wszelkich wniosków w sprawie popra
wek do rozporządzenia finansowego w  przyszłości przeprowadziła szeroko zakrojone konsultacje 
z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych i  jego sekretariatem w celu zapewnienia, że ich zastrzeże
nia zostaną w pełni wzięte pod uwagę w ostatecznym projekcie.

LP9002.9.62

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:136:0015:0015:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:136:0001:0001:PL:PDF

