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Razrešnica 2007: Prevajalski center za organe Evropske unije 

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

proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2007 (C6-

0434/2008 – 2008/2261(DEC)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Prevajalskega centra za organe 

Evropske unije za proračunsko leto 20071, 

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o končnih letnih računovodskih izkazih 

Prevajalskega centra za organe Evropske unije 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 Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi 

Prevajalskega centra za organe Evropske unije4, zlasti člena 14, 

– 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 (A6-0178/2009), 

1. podeli razrešnico direktorici Prevajalskega centra za organe Evropske unije 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 direktorici 

Prevajalskega centra za organe Evropske unije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter 

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

                                                 
1  UL C 278, 31.10.2008, str. 42. 
2  UL C 311, 5.12.2008, str. 116. 
3  UL L 248, 16.9.2002, str. 1. 
4  UL L 314, 7.12.1994, str. 1. 
5  UL L 357, 31.12.2002, str. 72. 



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

Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2007 (C6-0434/2008 – 

2008/2261(DEC)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Prevajalskega centra za organe 

Evropske unije za proračunsko leto 20071, 

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o končnih letnih računovodskih izkazih 

Prevajalskega centra za organe Evropske unije 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 Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi 

Prevajalskega centra za organe Evropske unije4, zlasti člena 14, 

– 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 (A6-0178/2009), 

1. ugotavlja, da so končni letni računovodski izkazi Prevajalskega centra za organe Evropske 

unije taki kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča; 

2. odobri zaključek poslovnih knjig Prevajalskega centra za organe Evropske unije za 

proračunsko leto 2007; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorici Prevajalskega centra za 

organe Evropske unije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v 

Uradnem listu Evropske unije (serija L). 

                                                 
1  UL C 278, 31.10.2008, str. 42. 
2  UL C 311, 5.12.2008, str. 116. 
3  UL L 248, 16.9.2002, str. 1. 
4  UL L 314, 7.12.1994, str. 1. 
5  UL L 357, 31.12.2002, str. 72. 



3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 s pripombami, ki so del sklepa 

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije 

za proračunsko leto 2007 (C6-0434/2008 – 2008/2261(DEC)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Prevajalskega centra za organe 

Evropske unije za proračunsko leto 20071, 

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o končnih letnih računovodskih izkazih 

Prevajalskega centra za organe Evropske unije 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 Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi 

Prevajalskega centra za organe Evropske unije4, zlasti člena 14, 

– 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 (A6-0178/2009), 

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 direktorici Prevajalskega centra za organe Evropske unije 

podelil razrešnico glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 20066 in v 

resoluciji, ki spremlja sklep Parlamenta o razrešnici, med drugim 

– upošteval ugotovitev Računskega sodišča v poročilu za leto 2006, da je akumulirani 

proračunski presežek za leto 2006 znašal 16,9 milijona EUR in da bo center v letu 2007 

svojim naročnikom vrnil 9,3 milijona EUR; soglašal z Računskim sodiščem, da je 

takšen presežek dokaz, da metoda za določanje cen prevodov centra ni bila dovolj 

                                                 
1  UL C 278, 31.10.2008, str. 42. 
2  UL C 311, 5.12.2008, str. 116. 
3  UL L 248, 16.9.2002, str. 1. 
4  UL L 314, 7.12.1994, str. 1. 
5  UL L 357, 31.12.2002, str. 72. 
6  UL L 88, 31.3.2009, str. 118. 



natančna; 

– izrazil upanje, da bo kmalu najdena rešitev za vprašanje plačila pokojninskih prispevkov 

za uslužbence, 

1. je seznanjen z ugotovitvami Evropskega računskega sodišča, da je revizija postopkov za 

oddajo naročil pokazala neustrezno evidentiranje ocenjevanja meril za dodelitev, saj za 

različne predlagane možnosti ni bila izvedena analiza stroškov in koristi, s katero bi 

utemeljili končno izbiro; 

2. ugotavlja, da po mnenju Evropskega računskega sodišča med postopki zaposlovanja, ki so 

bili vključeni v revizijo, v vsakem šestem ni bila zagotovljena preglednost, saj je ugotovilo 

nepravilnosti v dokumentaciji vsakega šestega pregledanega postopka zaposlovanja; 

3. je seznanjen s pripravljenostjo centra, da ukrepa glede težav, ki jih je odkrilo Evropsko 

računsko sodišče na področju postopkov zaposlovanja in javnih naročil, ter da ustrezno 

prilagodi svoje postopke; 

4. pričakuje, da bo center v poročilu o dejavnostih za leto 2008 poročal o sprejetih nadaljnjih 

ukrepih in doseženih rezultatih; 

Ukrepanje v obdobju po prejšnjih razrešnicah 

5. ugotavlja, da je center leta 2007 iz naslova poslovnega izida, prenesenega iz prejšnjih 

proračunskih let, naročnikom vrnil 9,3 milijona EUR; 

6. ne razume, zakaj še vedno ni najdena rešitev za spor med centrom in Komisijo glede 

plačevanja deleža pokojninskih prispevkov za uslužbence, četudi je bilo na to vprašanje 

zadnjih nekaj let vedno znova opozorjeno v resolucijah o razrešnicah; 

7. ugotavlja, da je center vzpostavil rezervo za kritje morebitnih plačil v zvezi s tem in da ta 

rezerva za leto 2007 znaša 2 228 928 EUR; 

8. vztraja pri tem, da morata Komisija in center stremeti k hitri rešitvi spora zaradi 

pokojninskih prispevkov; od centra zahteva, da organ za podelitev razrešnice obvesti o izidu 

pogajanj; 

o 

o o 

9. 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. 

 

                                                 
1  Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0274. 


