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Absolutorium 2007: Trybunał Sprawiedliwości 

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia 

absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 

(C6-0418/2008 – 2008/2278(DEC)) 

 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 20071, 

– uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok 

budżetowy 2007 – Tom I (C6-0418/2008)2, 

– uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Sprawiedliwości dla organu udzielającego 

absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2007 r., 

– uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania 

budżetu na rok budżetowy 2007 zawierające odpowiedzi kontrolowanych instytucji3, 

– uwzględniając oświadczenie o wiarygodności rachunków, jak również legalności i 

prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedkładane przez Trybunał 

Obrachunkowy zgodnie z art. 248 traktatu WE4, 

– uwzględniając art. 272 ust. 10 oraz art. 274, 275 i art. 276 traktatu WE, 

– uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 

2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu 

ogólnego Wspólnot Europejskich5, a 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 (A6-0151/2009), 

1. udziela sekretarzowi Trybunału Sprawiedliwości absolutorium z wykonania budżetu 

Trybunału Sprawiedliwości na rok budżetowy 2007; 

2. przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z 

rezolucją, która stanowi jej część integralną, Radzie, Komisji, Trybunałowi 

Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu i Europejskiemu Rzecznikowi Praw 
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Obywatelskich oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej (seria L). 

2. 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 na rok budżetowy 2007, sekcja 4 – Trybunał 

Sprawiedliwości (C6-0418/2008 – 2008/2278(DEC)) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 20071, 

– uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok 

budżetowy 2007 – Tom I (C6-0418/2008)2, 

– uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Sprawiedliwości dla organu udzielającego 

absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2007 r., 

– uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania 

budżetu na rok budżetowy 2007 zawierające odpowiedzi kontrolowanych instytucji3, 

– uwzględniając oświadczenie o wiarygodności rachunków, jak również legalności i 

prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedkładane przez Trybunał 

Obrachunkowy zgodnie z art. 248 traktatu WE4, 

– uwzględniając art. 272 ust. 10 oraz art. 274, 275 i art. 276 traktatu WE, 

– uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 

2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu 

ogólnego Wspólnot Europejskich5, a 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 (A6-0151/2009), 

1. zwraca uwagę, że środki na zobowiązania, jakimi Europejski Trybunał Sprawiedliwości 

(ETS) dysponował w 2007 r. wynosiły 275 mln euro (w 2006 r.: 252 mln euro6), z czego 

wykorzystano 96,84%, więcej niż w ostatnim roku; 

2. z satysfakcją odnotowuje zatwierdzenie przez ETS w lipcu 2007 r. zasad etyki 

obowiązujących członków i byłych członków Trybunału Sprawiedliwości, Sądu Pierwszej 

Instancji i Sądu do spraw Służby Publicznej7, zawierających obowiązek przedłożenia 

oświadczenia o powiązaniach finansowych prezesowi ETS; domaga się jednak realizacji 
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swego ponawianego już wezwania do publikowania konkretnych oświadczeń, na przykład 

na stronie internetowej ETS, w celu zachowania jawności i nawet jeśli obecnie brak takiego 

wymogu prawnego; ponadto proponuje powołanie niezależnych urzędników 

odpowiedzialnych za coroczne składanie ogólnodostępnych sprawozdań dotyczących 

otrzymanych oświadczeń w celu zapewnienia wiarygodnego nadzoru i kontroli; 

3. zwraca uwagę, że w 2007 r. liczba zatrudnionych urzędników i innych pracowników 

(personel zatrudniony na czas określony i pracownicy kontraktowi) wzrosła w ciągu roku o 

7,9% do ogółem 1928 osób, głównie w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii; 

4. przyjmuje z zadowoleniem poprawę sytuacji przy rekrutacji wykwalifikowanego personelu, 

w ramach Regulaminu pracowniczego w oparciu o organizowane przez EPSO konkursy, a 

także przy rozwiązywaniu pewnych trudności dotyczących niektórych stanowisk (głównie 

tłumacze ustni i eksperci od IT); 

5. zwraca uwagę, że w pkt 11.19 sprawozdania rocznego za 2007 r. Europejski Trybunał 

Obrachunkowy (ETO) przedstawił następujące uwagi: „...decyzja komitetu 

administracyjnego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie rekrutacji i zatrudniania 

pracowników kontraktowych nie określa procedury selekcji w odniesieniu do ‚personelu 

kontraktowego do zadań pomocniczych’ [...] Trybunał Sprawiedliwości nie wprowadził 

zatem formalnych procedur selekcji przy zatrudnianiu na kontrakty krótkoterminowe 

pracowników zastępujących osoby, które nie mogą wykonywać swoich obowiązków.”; 

6. popiera opinię ETO, że brak odpowiednich procedur selekcji dotyczących personelu 

kontraktowego do zadań pomocniczych (na przykład powoływania komisji rekrutacyjnych) 

powoduje, „[...] że stosowane w Trybunale Sprawiedliwości przepisy nie gwarantują w 

takich przypadkach przestrzegania w pełni stosownych wymogów określonych w 

‚Warunkach zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich’ oraz tego, że nie 

powstanie wrażenie nieobiektywnego doboru pracowników”; dlatego też domaga się 

wprowadzenia odpowiednich procedur rekrutacji również dla tej kategorii personelu 

kontraktowego; 

7. wyraża zadowolenie z faktu, że 1 października 2007 r. utworzono dwie oddzielne jednostki 

administracyjne (jednostka audytu wewnętrznego i jednostka odpowiedzialna za 

weryfikację) posiadające dwóch niezależnych szefów działu, kładąc tym samym kres 

sytuacji z lat ubiegłych, krytykowanej zarówno przez ETO jak i przez Parlament, w której 

szef służby kontroli wewnętrznej był odpowiedzialny za weryfikację ex-ante operacji 

finansowych urzędnika zatwierdzającego; 

8. z satysfakcją zauważa, że w dniu 12 grudnia 2007 r. komitet administracyjny Trybunału 

Sprawiedliwości zmienił kartę obowiązków audytora wewnętrznego w taki sposób, że 

roczny program prac jednostki audytu wewnętrznego przyjmowany jest na podstawie oceny 

faktycznego ryzyka, na jakie narażona jest organizacja; 

9. zauważa, w kontekście tworzenia w trakcie 2007 r. nowego zintegrowanego systemu 

zarządzania i kontroli finansowej (SAP), który w dniu 1 stycznia 2008 r. zastąpił system 

zarządzania rachunkowością i finansami Sucre-Abac, że wprowadzona została nowa 

procedura dysponowania aktywami trwałymi; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że nowy 

system SAP opracowany został w ramach międzyinstytucjonalnej współpracy przez Radę, 

ETO i ETS, tym samym pozwalając uzyskać znaczne oszczędności budżetowe i większą 

skuteczność tych trzech instytucji; 



10. z zadowoleniem przyjmuje także owocną międzyinstytucjonalną współpracę z ETS 

w zakresie szkoleń; 

11. z zadowoleniem przyjmuje redukcję liczby negocjowanych umów w stosunku do liczby 

zawartych umów z 34% w 2006 r. do 32% w 2007 r. (o wartości ponad 60 000 euro, w 

następstwie zmiany przepisów wykonawczych1 rozporządzenia finansowego); zachęca ETS 

do kontynuowania starań na rzecz dalszego zmniejszenia tych proporcji; 

12. zwraca uwagę, że rok 2006 był drugim rokiem działalności, ściśle mówiąc, nowo 

powołanego Sądu do spraw Służby Publicznej po objęciu przez niego obowiązków w 

grudniu 2005 r., i że jego Regulamin wszedł w życie w dniu 1 listopada 2007 r.; 

13. z zadowoleniem przyjmuje przez czwarty rok z rzędu zmniejszenie czasu trwania 

postępowań przed ETS, a także wzrost liczby zakończonych spraw o prawie 10% od 

2006 r.; zauważa jednak z niepokojem, że liczba zaległych spraw oczekujących na 

rozstrzygnięcie zwiększyła się w odniesieniu do wszystkich trzech instancji, a w 

szczególności w przypadku Sądu Pierwszej Instancji (+12% z 1029 spraw w 2006 r. do 

1154 w 2007 r.); 

14. rozumie, że ów znaczny wzrost spraw oczekujących na rozstrzygnięcie w Sądzie Pierwszej 

Instancji wynika ze wzrostu liczby zainicjowanych nowych spraw, oraz wciąż 

zwiększającej się zawiłości i różnorodności wnoszonych spraw; w pełni popiera starania 

ETS na rzecz przeglądu swej organizacji wewnętrznej i procedur pracy w celu poprawy 

wydajności i zmniejszenia liczby zaległych spraw; 

15. z zadowoleniem przyjmuje publikację w Dzienniku Urzędowym sprawozdania ETS z 

zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2007 r.2, załączonego do sprawozdania 

finansowego ETS za rok 2007 i przedstawiającego m.in. poziom wykonania środków oraz 

podsumowanie przesunięć środków dokonanych w trakcie roku budżetowego 2007; 

16. wyraża ETS uznanie za jego ustanowioną praktykę uwzględniania w sprawozdaniu z 

działalności rozdziału opisującego działania podjęte w ciągu roku w reakcji na wcześniejsze 

decyzje Parlamentu w sprawie absolutorium i na sprawozdania ETO; 

17. zauważa, że mimo zmian wprowadzonych w rozporządzeniu finansowym przepisy 

dotyczące zamówień są wciąż zbyt skomplikowane dla mniejszych instytucji, takich jak 

ETS, w szczególności w odniesieniu do przetargów dotyczących zamówień na stosunkowo 

niskie kwoty; zwraca się do Komisji, by podczas prac poprzedzających sporządzenie 

wszelkich wniosków w sprawie poprawek do rozporządzenia finansowego w przyszłości 

przeprowadziła szeroko zakrojone konsultacje z sekretarzem ETS i jego administracją w 

celu zapewnienia, że ich zastrzeżenia zostaną w pełni uwzględnione w ostatecznym 

projekcie. 
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