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WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. jest wysoce zaniepokojony faktem, że chociaż Trybunał Obrachunkowy uznał transakcje 
leżące u podstaw rocznych sprawozdań finansowych kolegium za legalne i prawidłowe, 
podkreślił również odstępstwa od tej reguły, zwłaszcza nieprawidłowość niektórych 
procedur udzielania zamówień publicznych: w czterech przypadkach kolegium zakupiło 
towary i usługi bez umowy i bez procedury przetargowej, których całkowita wartość 
opiewała na kwotę 344 111 euro, natomiast w jednym przypadku procedurą zajmował się 
pracownik nieposiadający kwalifikacji w zakresie zamówień publicznych, w wyniku 
czego nie określono zakresu wymagań i obowiązków, nie poproszono o ofertę finansową 
ani jej nie otrzymano, a także nie przeprowadzono oceny finansowej (na całkowitą kwotę 
11 000 euro); przyznaje, że w udzielonej odpowiedzi kolegium stwierdza, iż w stosunku 
do byłego dyrektora wystosowano nakaz odzyskania środków;

2. ubolewa nad faktem, że z powodu nieprzekazania Komisji zmienionego rozporządzenia 
finansowego kolegium, przez co nie weszło ono nigdy w życie, umowy o zatrudnieniu 
podpisane z niektórymi doradcami i ekspertami były nielegalne;

3. zauważa, że w niektórych przypadkach nigdy nie przeprowadzono dochodzeń, tak jak 
wówczas, gdy procedury udzielania zamówień publicznych nie były właściwie 
przestrzegane, a podpisane umowy o zatrudnieniu były nielegalne;

4. wzywa do wprowadzenia usprawnień w programowaniu budżetowym, które powinny być 
w pełni wdrożone i zakończone do końca 2011 r., tak aby nowe procedury mogły jak 
najszybciej zacząć obowiązywać;

5. zauważa, że zaległości w postaci faktur nierozliczonych pod koniec 2009 r. zostały w 
pełni przeanalizowane i nadrobione oraz że nie ma już żadnych zaległości i nie doszło do 
powstania szkód finansowych;

6. ubolewa nad faktem, że umowa o rekrutacji, którą zrealizowano w niewłaściwy sposób, 
wciąż obowiązuje; wzywa kolegium do usunięcia nieprawidłowości bez dalszej zwłoki;

7. wyraża ubolewanie z powodu przypadków, w których środki przeznaczono na wydatki 
natury prywatnej; zauważa, że kontrola zewnętrzna została zakończona i wzywa do jak 
najszybszego zakończenia procedury odzyskiwania środków, które przeznaczono na te 
wydatki;

8. zwraca uwagę, że chociaż zmieniło się kierownictwo kolegium, w przeszłości popełniono 
błędy, za które nikt jeszcze nie odpowiedział; dostrzega udoskonalenia wprowadzane 
przez nowe kierownictwo kolegium, a także uwagi Komisji potwierdzające, że w 2010 r. 
kolegium znacznie poprawiło jakość wykonania budżetu;

9. przyjmuje do wiadomości odpowiedź kolegium, z której wynika, że jeżeli po 
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przeprowadzeniu wewnętrznego dochodzenia możliwe okaże się ustalenie 
odpowiedzialności konkretnych osób, kolegium – stosownie do odpowiednich regulacji –
z pewnością podejmie niezbędne środki;

10. jest zdania, że z uwagi na znaczną liczbę niespójności i błędów w 2009 r. absolutorium za 
rok 2009 nie powinno zostać udzielone;

11. zwraca uwagę, że absolutorium z wykonania budżetu kolegium powinno ponadto opierać 
się na wynikach kolegium w ciągu całego roku.


