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Udělení absolutoria za rok 2007: Evropské monitorovací centrum pro drogy 

a drogovou závislost 

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 o udělení absolutoria za 

plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na 

rozpočtový rok 2007 (C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)) 

 

Evropský parlament, 

- s ohledem na roční účetní závěrku Evropského monitorovacího centra pro drogy a 

drogovou závislost za rozpočtový rok 20071, 

- s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského 

monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2007, spolu s 

odpověďmi centra2, 

- s ohledem na doporučení Rady ze dne 10. února 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

- s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na článek 276 této smlouvy, 

- s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 

se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství3, a zejména 

na článek 185 tohoto nařízení, 

- s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. 

prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost4, a 

zejména na článek 15 tohoto nařízení, 

- s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o 

rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení (ES, Euratom) 

č.1605/20025, a zejména na článek 94 tohoto nařízení, 

- s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu, 

- s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské 

svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0175/2009), 

1. uděluje řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost 

absolutorium za plnění rozpočtu centra na rozpočtový rok 2007; 

2. předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení; 

                                                 
1  Úř. věst. C 278, 31.10.2008, s. 67. 
2  Úř. věst. C 311, 5.12.2008, s. 164. 
3  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. 
4  Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1. 
5  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72. 



 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou 

součástí, řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, 

Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku 

Evropské unie (řada L). 



2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 o uzavření účtů 

Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 

2007 (C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)) 

Evropský parlament, 

- s ohledem na roční účetní závěrku Evropského monitorovacího centra pro drogy a 

drogovou závislost za rozpočtový rok 20071, 

- s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského 

monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2007, spolu s 

odpověďmi centra2, 

- s ohledem na doporučení Rady ze dne 10. února 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

- s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na článek 276 této smlouvy, 

- s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 

se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství3, a zejména 

na článek 185 tohoto nařízení, 

- s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. 

prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost4, a 

zejména na článek 15 tohoto nařízení, 

- s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o 

rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení (ES, Euratom) 

č.1605/20025, a zejména na článek 94 tohoto nařízení, 

- s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu, 

- s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské 

svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0175/2009), 

1. konstatuje, že roční účetní závěrka Evropského monitorovacího centra pro drogy a 

drogovou závislost tvoří přílohu zprávy Účetního dvora; 

2. schvaluje uzavření účtů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou 

závislost za rozpočtový rok 2007; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropského monitorovacího 

centra pro drogy a drogovou závislost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho 

zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L). 

                                                 
1  Úř. věst. C 278, 31.10.2008, s. 67. 
2  Úř. věst. C 311, 5.12.2008, s. 164. 
3  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. 
4  Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1. 
5  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72. 



 

3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 obsahující připomínky, které 

je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského 

monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2007 

(C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)) 

Evropský parlament, 

- s ohledem na roční účetní závěrku Evropského monitorovacího centra pro drogy a 

drogovou závislost za rozpočtový rok 20071, 

- s ohledem na zprávu Účetního dvora monitorovacího centra pro drogy a drogovou 

závislost Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za 

rozpočtový rok 2007, spolu s odpověďmi centra2, 

- s ohledem na doporučení Rady ze dne 10. února 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

- s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na článek 276 této smlouvy, 

- s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 

se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství3, a zejména 

na článek 185 tohoto nařízení, 

- s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. 

prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost4, a 

zejména na článek 15 tohoto nařízení, 

- s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o 

rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení (ES, Euratom) 

č.1605/20025, a zejména na článek 94 tohoto nařízení, 

- s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu, 

- s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské 

svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0175/2009), 

A. vzhledem k tomu, že Účetní dvůr (EÚD) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční 

účetní závěrka za rozpočtový rok 2007 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a 

správné; 

B. vzhledem k tomu, že dne 22. dubna 2008 udělil Parlament řediteli Evropského 

monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost absolutorium za plnění rozpočtu 

centra na rozpočtový rok 20066 a ve svém usnesení připojeném k rozhodnutí o udělení 

absolutoria konstatoval, že centrum má mj. podle pracovních programů na rok 2007 a na 

období 2007–2009 tyto strategické cíle: 

                                                 
1  Úř. věst. C 278, 31.10.2008, s. 67. 
2  Úř. věst. C 311, 5.12.2008, s. 164. 
3  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. 
4  Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1. 
5  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72. 
6  Úř. věst. L 88, 31.3.2009, s. 134. 



- práce na následné kontrole finančních transakcí, 

 

- vytvoření vnitřní kapacity pro provádění posouzení rizika a interního auditu, 

 

- vytvoření nástrojů a postupů pro integrovaný systém řízení zdrojů a podpora 

externích součinností, zejména s Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost 

(EMSA), taktéž sídlící v Lisabonu, 

 

- provádění strukturovanější a efektivnější politiky lidských zdrojů, 

 

- úspěšné dokončení stěhování do nového ústředí v Lisabonu, 

1. bere na vědomí připomínku EÚD, že rozpočtová položka na činnosti v oblasti 

informačních technologií se v konečném rozpočtu schváleném v říjnu 2007 zvýšila o více 

než 80 % oproti původní částce schválené v prosinci 2006; 

2. bere na vědomí vysvětlení centra, že dodatečné potřeby v oblasti IT byly známy až ve 

třetím čtvrtletí roku 2007, kdy byl stanoven časový harmonogram stěhování EMCDDA 

do nových prostor a s tím související technické požadavky; 

3. bere na vědomí zjištění EÚD, že se centrum neshoduje s Norskem ohledně výpočtu 

finančního příspěvku Norska na účast na činnosti centra; tato neshoda vyplývá ze 

skutečnosti, že vzorec v podepsané původní dohodě – který uplatňuje centrum – se liší od 

vzorce v dohodě, jak byla zveřejněna v Úředním věstníku (který uplatňuje Norsko); bere 

na vědomí připomínku EÚD, že v důsledku odlišných vzorců je výpočet příspěvku, který 

provedlo centrum, přibližně o 80 000 EUR vyšší než výpočet Norska; 

4. je spokojen s informací, kterou zpravodaj obdržel od centra, tj. že již bylo dosaženo 

kompromisní dohody, podle níž zaplatilo Norsko jednorázově částku 34 230 EUR a 

souhlasilo s tím, že se vzdá nároku na vrácení přeplatku svého příspěvku centru, tedy 

zůstatku výše uvedeného rozdílu ve výpočtech, který vznikl v rozpočtu na rok 2007; dále 

bylo dohodnuto, že způsob výpočtu, který uplatňuje centrum, bude použit v roce 2008 a 

od roku 2009 dále se bude uplatňovat výpočet Norska; 

5. bere na vědomí, že ředitel centra převzal úlohu koordinátora sítě agentur, a to dne 

1. března 2008 a až do 28. února 2009; 

Opatření přijatá na základě předchozích postupů udělování absolutoria 

6. z výroční zprávy o činnosti centra za rok 2007 bere na vědomí, že centrum vytvořilo 

postupy a nástroje pro pravidelné dohledové a následné kontroly a dále propracovalo své 

personální řízení, zejména tím, že zřídilo na intranetu centra portál lidských zdrojů, který 

je zdrojem informací o platných předpisech a postupech; 

7. vítá skutečnost, že centrum úzce spolupracuje s agenturou EMSA, která také sídlí v 

Lisabonu, formou společného využívání budov, infrastruktury a služeb; bere na vědomí, 

že stěhování do nových prostor je plánováno na první čtvrtletí roku 2009; 

o 

o o 



 

8. pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a 

jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 23. dubna 2009 o finančním 

řízení a kontrole agentur EU1. 

 

 

                                                 
1  Přijaté texty, P6_TA(2009)0274. 


