
P6_TA(2009)0270 

Razrešnica 2007: Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z 

drogami 

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 o razrešnici glede izvrševanja 

proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za 

proračunsko leto 2007 (C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropskega centra za spremljanje 

drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 20071, 

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o končnih letnih računovodskih izkazih 

Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2007, 

skupaj z odgovori centra2, 

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 10. februarja 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– ob upoštevanju Pogodbe ES, zlasti člena 276, 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni 

uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti3, zlasti člena 185, 

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1920/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

12. decembra 2006 o Evropskem centru za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami4 ter 

zlasti člena 15 te uredbe, 

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o 

okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/20025, zlasti 

člena 94, 

– ob upoštevanju člena 71 in Priloge V svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske 

svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-0175/2009), 

1. podeli razrešnico direktorju Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z 

drogami glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2007; 

2. navaja svoje pripombe v priloženi resoluciji; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju 

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



Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, Svetu, Komisiji in 

Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L). 



2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 o zaključku poslovnih knjig 

Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 

2007 (C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropskega centra za spremljanje 

drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 20071, 

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o končnih letnih računovodskih izkazih 

Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2007, 

skupaj z odgovori centra2, 

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 10. februarja 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– ob upoštevanju Pogodbe ES, zlasti člena 276, 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni 

uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti3, zlasti člena 185, 

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1920/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

12. decembra 2006 o Evropskem centru za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami4 ter 

zlasti člena 15 te uredbe, 

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o 

okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/20025, zlasti 

člena 94, 

– ob upoštevanju člena 71 in Priloge V svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske 

svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-0175/2009), 

1. ugotavlja, da so letni računovodski izkazi Evropskega centra za spremljanje drog in 

zasvojenosti z drogami taki kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča; 

2. odobri zaključek poslovnih knjig Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z 

drogami za proračunsko leto 2007; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Evropskega centra za 

spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter 

poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L). 
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3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 s pripombami, ki so del sklepa 

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in 

zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2007 (C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropskega centra za spremljanje 

drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 20071, 

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o končnih letnih računovodskih izkazih 

Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2007, 

skupaj z odgovori centra2, 

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 10. februarja 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– ob upoštevanju Pogodbe ES, zlasti člena 276, 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni 

uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti3, zlasti člena 185, 

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1920/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

12. decembra 2006 o Evropskem centru za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami4 ter 

zlasti člena 15 te uredbe, 

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o 

okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002,5 zlasti 

člena 94, 

– ob upoštevanju člena 71 in Priloge V svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske 

svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-0175/2009), 

A. ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih 

računovodskih izkazov za proračunsko leto 2007 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi 

povezanih transakcij, 

B. ker je Parlament 22. aprila 2008 direktorju Evropskega centra za spremljanje drog in 

zasvojenosti z drogami podelil razrešnico glede izvrševanja proračuna centra za 

proračunsko leto 20066 in je v resoluciji, ki spremlja sklep o razrešnici, med drugim omenil 

delovni program centra za leto 2007 ter za obdobje 2007–2009 z naslednjimi strateškimi 

cilji: 
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–  razvoj naknadnega nadzora finančnih transakcij, 

–  razvoj notranjih zmogljivosti za oceno tveganja in notranjo revizijo, 

–  razvoj instrumentov in postopkov za celovito upravljanje virov in spodbujanje zunanjih 

sinergij, zlasti z Evropsko agencijo za pomorsko varnost, ki ima prav tako sedež v 

Lizboni,  

–  izvajanje bolj strukturirane in učinkovitejše politike človeških virov, 

–  uspešen zaključek selitve na nov sedež v Lizboni, 

1. je seznanjen z ugotovitvijo Računskega sodišča, da se je znesek proračunske vrstice za 

dejavnosti informacijske tehnologije v končnem proračunu, sprejetem oktobra 2007, 

povečal za več kot 80 % v primerjavi z začetnim proračunom za leto 2007, ki je bil sprejet 

decembra 2006; 

2. je seznanjen z obrazložitvijo centra, da so bile dodatne potrebe po računalniški opremi 

znane šele v tretjem četrtletju leta 2007, ko so bili določeni načrt za selitev centra v nove 

prostore in s tem povezane tehnične zahteve; 

3. je seznanjen z ugotovitvijo Računskega sodišča, da je center v sporu z Norveško glede 

finančnega prispevka za sodelovanje pri delu centra; do nesporazuma je prišlo, ker se 

formula v prvotno podpisanem sporazumu (uporablja jo center) razlikuje od formule v 

sporazumu, ki je bil objavljen v uradnem listu (uporablja jo Norveška); je seznanjen z 

ugotovitvijo Računskega sodišča, da je zaradi uporabe različnih formul ocena, ki jo je 

pripravil center, za približno 80 000 EUR višja od ocene norveških organov; 

4. izraža zadovoljstvo v zvezi z informacijo, ki jo je center posredoval poročevalcu, da je bil 

dosežen sporazum, v skladu s katerim je Norveška opravila plačilo v enkratnem znesku v 

višini 34 230 EUR in sprejela odpis obstoječega presežka pri svojem prispevku za center, 

kar ustreza preostalemu delu zneska omenjene razlike za leto 2007; poleg tega se metoda 

izračuna centra uporablja za leto 2008, medtem ko se bo metoda izračuna Norveške 

uporabljala od leta 2009 dalje; 

5. opozarja, da je direktor centra prevzel vlogo koordinatorja mreže agencij od 1. marca 2008 

do 28. februarja 2009; 

Ukrepanje v obdobju po prejšnjih razrešnicah 

6. na podlagi izjave iz letnega poročila o dejavnosti centra za leto 2007 ugotavlja, da je center 

vzpostavil postopke in instrumente za izvajanje rednega in naknadnega nadzora ter 

izpopolnil upravljanje človeških virov, zlasti z odprtjem intranetnega portala, ki vključuje 

informacije o veljavnih pravilih in postopkih; 

7. pozdravlja dejstvo, da center v zvezi z vprašanjem skupne uporabe stavb, infrastrukture in 

storitev tesno sodeluje z Evropsko agencijo za pomorsko varnost, ki ima prav tako sedež v 

Lizboni; ugotavlja, da je selitev v nove prostore načrtovana v prvem četrtletju leta 2009; 

o 

o o 



8. sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v 

resoluciji z dne 23. aprila 2009 o finančnem poslovodenju in nadzoru agencij EU1. 
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