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Descărcarea de gestiune 2008: Autoritatea Europeană pentru Protecția 

Datelor 

1. Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune 

pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008, 

Secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (C7-0180/2009 – 

2009/2076(DEC)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 20081, 

– având în vedere conturile anuale finale ale Comunităților Europene pentru exercițiul 

financiar 2008 - Volumul I (C7–0180/2009)2, 

– având în vedere raportul anual al Autorității Europene pentru Protecția Datelor, prezentat 

autorității care acordă descărcarea de gestiune, referitor la auditurile interne efectuate în 

2008, 

– având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind 

exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile instituțiilor verificate3, 

– având în vedere Declarația de asigurare privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și 

regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi în temeiul 

articolului 248 din Tratatul CE4, 

– având în vedere articolul 272 alineatul (10) și articolele 274, 275 și 276 din Tratatul CE, 

precum și articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 

2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților 

Europene5, în special articolele 50, 86, 145, 146 și 147, 

– având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7–0098/2010), 

1. acordă Autorității Europene pentru Protecția Datelor descărcarea de gestiune pentru 

execuția bugetului aferent exercițiului financiar 2008; 

2. își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos; 
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3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția 

Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a 

Uniunii Europene, Curții de Conturi, Ombudsmanului European și Autorității Europene 

pentru Protecția Datelor și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene (seria L). 



2. Rezoluția Parlamentului European din 5 mai 2010 conținând observațiile care fac parte 

integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general 

al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008, Secțiunea IX – Autoritatea 

Europeană pentru Protecția Datelor (C7-0180/2009 – 2009/2076(DEC)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 20081, 

– având în vedere conturile anuale finale ale Comunităților Europene pentru exercițiul 

financiar 2008 - Volumul I (C7–0180/2009)2, 

– având în vedere raportul anual al Autorității Europene pentru Protecția Datelor, prezentat 

autorității care acordă descărcarea de gestiune, referitor la auditurile interne efectuate în  

2008, 

– având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind 

exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile instituțiilor verificate3, 

– având în vedere Declarația de asigurare privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și 

regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi în temeiul 

articolului 248 din Tratatul CE4, 

– având în vedere articolul 272 alineatul (10) și articolele 274, 275 și 276 din Tratatul CE, 

precum și articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 

2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților 

Europene5, în special articolele 50, 86, 145, 146 și 147, 

– având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7–0098/2010), 

1. constată că, în 2008, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) a dispus de 

credite de angajament în valoare totală de 5,3 milioane EUR (2007: 5 milioane EUR6), cu 

o rată de utilizare de 86,14 %, sub rata medie a celorlalte instituții (95,67 %); 

2. ia act de creșterea continuă a numărului de posturi permanente alocate AEPD de la 29 în 

2007, la 33 în 2008 (2006: 24 de posturi); salută faptul că toate posturile sunt ocupate și ia 

act de creșterea controlată și extinderea limitată a sarcinilor și a personalului, cu 
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garantarea unei integrări și a unei formări profesionale adecvate pentru noii funcționari; 

constată totuși că cheltuielile de la articolul bugetar „Alte categorii de personal” 

demonstrează o rată de utilizare sub rata medie (51,98 %); 

3. constată faptul că Curtea de Conturi a indicat în raportul său anual că în urma auditului 

efectuat în această instituție nu s-a formulat nicio observație semnificativă; 

4. salută consolidarea gestiunii resurselor umane și financiare, precum și ameliorarea 

funcționalității și eficienței funcțiilor de control intern realizate în 2008; așteaptă cu 

interes viitoarele evoluții în ceea ce privește resursele financiare și umane, precum și 

procedurile interne de lucru, care au fost menționate de AEPD printre principalele sale 

obiective pentru 2009; 

5. reamintește că gestionarea administrativă a tuturor misiunilor AEPD este asigurată de 

Oficiul de Plăți al Comisiei (în temeiul Acordului de cooperare administrativă dintre 

secretariatele generale ale Comisiei, Parlamentului și Consiliului, semnat împreună cu 

AEPD la 7 decembrie 2006 pentru o perioadă de încă trei ani, cu efect de la 16 ianuarie 

2007); 

6. reamintește că evaluarea efectuată de Serviciul de Audit Intern al AEDP (și anume, 

auditorul intern al Comisiei, în temeiul Acordului de cooperare administrativă) a 

evidențiat funcționalitatea și eficiența sistemului de control intern și capacitatea sa de a 

furniza asigurări rezonabile cu privire la realizarea obiectivelor AEDP și așteaptă 

concluziile auditului de urmărire subsecventă; salută faptul că raportul intern privind 

controalele interne a evidențiat o rată de aplicare de 80 % a recomandărilor interne; 

7. salută publicarea anuală a declarațiilor de interese financiare ale membrilor aleși ai 

instituției (reprezentantul AEPD și adjunctul acestuia), care conțin informații relevante cu 

privire la posturile sau activitățile remunerate și activitățile profesionale declarabile; 

8. solicită AEPD să includă în următorul său raport de activitate (exercițiul financiar 2009) 

un capitol care să prezinte în detaliu măsurile luate în cursul exercițiului pentru a da curs 

deciziilor anterioare ale Parlamentului privind descărcarea de gestiune . 


