
REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

z dnia 10 maja 2011 r. 

zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium 
z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009, sekcja 

VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 

PARLAMENT EUROPEJSKI, 

— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 ( 1 ), 

— uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009 
(SEC(2010)0963 – C7-0218/2010) ( 2 ), 

— uwzględniając sprawozdanie roczne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dla organu udziela
jącego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2009 r., 

— uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok 
budżetowy 2009 wraz z odpowiedziami instytucji ( 3 ), 

— uwzględniając poświadczenie wiarygodności rozliczeń, jak również legalności i prawidłowości operacji 
leżących u ich podstaw przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 287 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ( 4 ), 

— uwzględniając art. 272 ust. 10 oraz art. 274, 275 i 276 Traktatu WE, a także art. 314 ust. 10 oraz 
art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady 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. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0116/2011), 

1. zauważa, że w 2009 r. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich dysponował środkami na zobowią
zania o łącznej wartości 9 000 000 EUR (w 2008 r.: 9 000 000 EUR), przy stopie wykorzystania 
wynoszącej 91,98 %, co jest poniżej średniej innych instytucji (97,69 %); 

2. zauważa, że podczas przygotowywania sprawozdania rocznego dotyczącego roku budżetowego 2009 
Trybunał Obrachunkowy dokonał dogłębnej analizy systemów nadzoru i kontroli Trybunału Sprawied
liwości, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, 
w ramach której zbadano dodatkową próbę transakcji obejmujących płatności związane z zasobami 
ludzkimi i innymi wydatkami administracyjnymi; 

3. zauważa, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich nie przyjął 
ogólnych warunków dotyczących procedur naboru pracowników tymczasowych, chociaż art. 12 ust. 5 
warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej ( 6 ) nakłada na każdą instytucję taki 
wymóg; ponadto z zaniepokojeniem zauważa, że to zaniedbanie może dotyczyć większości personelu 
zatrudnionego przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, gdyż 47 z 63 stanowisk zatwier
dzonych w budżecie na rok 2009 to stanowiska tymczasowe;

PL 27.9.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 250/105 

( 1 ) Dz.U. L 69 z 13.3.2009. 
( 2 ) Dz.U. C 308 z 12.11.2010, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. C 303 z 9.11.2010, s. 1 
( 4 ) Dz.U. C 308 z 12.11.2010, s. 129. 
( 5 ) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. 
( 6 ) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1.



4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich wydał swoim służbom 
polecenie opracowania przepisów dotyczących procedur naboru pracowników czasowych, które 
powinny zostać przyjęte zgodnie z uwagą Trybunału Obrachunkowego, i zwraca się do Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich, by zdał sprawę z poczynionych postępów w swoim rocznym spra
wozdaniu z działalności; 

5. odnotowuje, że Trybunał Obrachunkowy zaznaczył w swym sprawozdaniu rocznym, że kontrola nie 
dała podstaw do żadnych istotnych uwag w odniesieniu do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatel
skich; 

6. zauważa, że w 2009 r. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich był w stanie udzielić pomocy 
w przypadku 77 % wszystkich skarg oraz że 70 % przeprowadzonych dochodzeń trwało krócej niż 
rok, a także z zadowoleniem przyjmuje fakt, że średni okres trwania dochodzenia uległ skróceniu do 9 
miesięcy (13 miesięcy w 2008 r.); 

7. odnotowuje, że w strukturze Biura Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dokonano zmian 
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2010 r., i zwraca się do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatel
skich o zdanie sprawy ze skutków tych zmian w rocznym sprawozdaniu z działalności; 

8. przyjmuje do wiadomości kontrole przeprowadzone przez Służbę Audytu Wewnętrznego (IAS), 
a zwłaszcza jej sprawozdanie roczne, oraz działania następcze po dokonanych przez IAS przeglądach 
systemu zarządzania i kontroli w zakresie podróży służbowych i płac, w ramach których stwierdzono, 
że wszystkie działania zawarte w przeglądach zostały wdrożone; zauważa, że podczas kontroli rozpat
rywania wniosków o płatność wykryto kilka problemów, którymi zajmie się kierownictwo, i zwraca się 
do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich o omówienie rozwoju sytuacji w tych kwestiach 
w kolejnym rocznym sprawozdaniu z działalności; 

9. z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie do rocznego planu zarządzania kluczowych wskaźników 
wydajności oraz osiągnięcie celów na 2009 r.; 

10. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie publiko
wania jego rocznej deklaracji interesów oraz fakt, że jest ona publikowana na stronie internetowej 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich; 

11. wyraża zadowolenie z jakości rocznego sprawozdania z działalności Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich oraz z umieszczenia w nim informacji na temat stosowania zaleceń Parlamentu zawar
tych we wcześniejszych decyzjach o udzieleniu absolutorium.
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