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Absolutórium za rok 2008: Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov 

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie 

všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel IX – Európsky 

dozorný úradník pre ochranu údajov (C7-0180/2009 – 2009/2076(DEC)) 

 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 20081, 

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový 

rok 2008 – Zväzok I (C7-0180/2009)2, 

– so zreteľom na výročnú správu európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov pre 

orgán udeľujúci absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2008, 

– so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 

2008 spolu s odpoveďami inštitúcií3, 

– so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky 

a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré vydal Dvor audítorov v súlade 

s článkom 248 Zmluvy o ES4, 

– so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES a na článok 314 

ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 

o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 

spoločenstiev5, a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147, 

– so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0098/2010), 

1. udeľuje európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov absolutórium za plnenie 

jeho rozpočtu za rozpočtový rok 2008; 

2. uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho 

neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru 

audítorov, európskemu ombudsmanovi a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu 

údajov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L). 

                                                 
1  Ú. v. EÚ L 71, 14.3.2008. 
2  Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 1. 
3  Ú. v. EÚ C 269, 10.11.2009, s. 1. 
4  Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 122. 
5  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. 



 

 



2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 s poznámkami, ktoré je 

neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu 

Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre 

ochranu údajov (C7-0180/2009 – 2009/2076(DEC)) 

 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 20081, 

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový 

rok 2008 – Zväzok I (C7-0180/2009)2, 

– so zreteľom na výročnú správu európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov pre 

orgán udeľujúci absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2008, 

– so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 

2008 spolu s odpoveďami inštitúcií3, 

– so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky 

a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré vydal Dvor audítorov v súlade 

s článkom 248 Zmluvy o ES4, 

– so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES a na článok 314 

ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 

o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 

spoločenstiev5, a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147, 

– so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0098/2010), 

1. konštatuje, že v roku 2008 mal európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) 

k dispozícii viazané rozpočtové prostriedky v celkovej výške 5,3 milióna EUR (v roku 

2007: 5 miliónov EUR6) s mierou využitia 86,14 %, čo je menej ako priemer ostatných 

inštitúcií (95,67 %); 

2. konštatuje stály nárast počtu stálych pracovných miest pridelených EDPS z 29 v roku 

2007 na 33 v roku 2008 (v roku 2006: 24 miest); víta skutočnosť, že všetky uvedené 

pracovné miesta sú obsadené, a konštatuje kontrolovaný nárast a obmedzené rozširovanie 

úloh i počtu pracovníkov, čo zaručuje, že noví zamestnanci sú primerane začlenení 

a zaškolení; konštatuje však, že výdavky v rámci rozpočtového článku „Ostatní 

zamestnanci“ vykazujú podpriemernú mieru plnenia (51,98 %); 

                                                 
1  Ú. v. EÚ L 71, 14.3.2008. 
2  Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 1. 
3  Ú. v. EÚ C 269, 10.11.2009, s. 1. 
4  Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 122. 
5  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. 
6  2006: 4,1 mil. EUR. 



 

3. poukazuje na to, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe uviedol, že čo sa týka 

EDPS, audit nedal podnet na žiadne významné pripomienky; 

4. víta konsolidáciu riadenia finančných a ľudských zdrojov, ako aj zlepšenie funkčnosti 

a efektívnosti funkcií vnútornej kontroly dosiahnuté v roku 2008; teší sa na ďalší vývoj 

v oblasti finančných a ľudských zdrojov, ako aj vnútorných postupov práce, ktoré si 

EDPS zvolil za hlavné ciele na rok 2009; 

5. pripomína, že administratívnu správu všetkých služobných ciest EDPS zabezpečuje Úrad 

Komisie pre správu a úhradu individuálnych nárokov (Paymaster's Office), a to na 

základe Dohody o administratívnej spolupráci medzi generálnymi tajomníkmi Komisie, 

Európskeho parlamentu a Rady podpísanej spolu s EDPS dňa 7. decembra 2006 na ďalšie 

trojročné obdobie s účinnosťou od 16. januára 2007; 

6. pripomína, že hodnotenie vykonané oddelením vnútorného auditu EDPS (t. j. vnútorným 

audítorom Komisie na základe dohody o administratívnej spolupráci) ukázalo funkčnosť 

a efektívnosť systému vnútornej kontroly a jeho schopnosť poskytovať primeranú istotu, 

pokiaľ ide o dosiahnutie cieľov EDPS, a očakáva výsledky následného auditu; víta 

skutočnosť, že vnútorná správa o vnútornej kontrole ukázala 80 % mieru plnenia 

interných odporúčaní; 

7. víta každoročné zverejnenie vyhlásení o finančných záujmoch volených členov inštitúcie 

(EDPS a zástupcu dozorného úradníka), ktoré obsahujú relevantné informácie o funkciách 

alebo činnostiach vykonávaných za odmenu a profesionálnych činnostiach podliehajúcich 

zverejneniu; 

8. žiada EDPS, aby do svojej nasledujúcej správy o činnosti (za rozpočtový rok 2009) 

zahrnul kapitolu, v ktorej uvedie podrobnosti o opatreniach nadväzujúcich na 

predchádzajúce rozhodnutia Európskeho parlamentu o absolutóriu, ktoré prijme počas 

roka. 

 


