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Absolutórium za rok 2008: Európske monitorovacie centrum pre drogy a 

drogovú závislosť 

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

Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 

2008 (C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC)) 

 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre 

drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2008, 

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho 

monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2008 spolu s 

odpoveďami centra1, 

– so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010), 

– so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 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 

spoločenstiev2, a najmä na jeho článok 185, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 

z 12. decembra 2006 o Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť 

(prepracované znenie)3, a najmä na jeho článok 15, 

– so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 

o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, 

Euratom) č. 1605/20024, a najmä na jeho článok 94, 

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

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske 

slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0067/2010), 

1. udeľuje riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť 

absolutórium za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2008; 

2. uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení; 

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

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 148. 
2  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. 
3  Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 1. 
4  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72. 



 

neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy 

a drogovú závislosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie 

v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L). 



2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o účtovnej závierke Európskeho 

monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2008 

(C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre 

drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2008, 

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho 

monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2008 spolu s 

odpoveďami centra1, 

– so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010), 

– so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 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 

spoločenstiev2, a najmä na jeho článok 185, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 

z 12. decembra 2006 o Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť 

(prepracované znenie)3, a najmä na jeho článok 15, 

– so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 

o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, 

Euratom) č. 1605/20024, a najmä na jeho článok 94, 

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

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske 

slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0067/2010), 

1. schvaľuje účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú 

závislosť za rozpočtový rok 2008; 

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho 

monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov 

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

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 148. 
2  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. 
3  Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 1. 
4  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72. 



 

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

neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho 

monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2008 

(C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre 

drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2008, 

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho 

monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2008 spolu s 

odpoveďami centra1, 

– so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010), 

– so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 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 

spoločenstiev2, a najmä na jeho článok 185, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 

z 12. decembra 2006 o Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť 

(prepracované znenie)3, a najmä na jeho článok 15, 

– so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 

o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, 

Euratom) č. 1605/20024, a najmä na jeho článok 94, 

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

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske 

slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0067/2010), 

A. keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za 

rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú 

zákonné a správne, 

B. keďže Európsky parlament 23. apríla 2009 udelil riaditeľovi Európskeho 

monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť absolutórium za plnenie rozpočtu 

centra za rozpočtový rok 20075 a v uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, 

Európsky parlament okrem iného: 

 vzal na vedomie, že centrum zaviedlo postupy a nástroje na pravidelný dohľad 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 148. 
2  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. 
3  Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 1. 
4  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72. 
5  Ú. v. EÚ L 255, 26.9.2009, s. 137. 



a následné kontroly a pokročilo v riadení ľudských zdrojov, a to najmä vytvorením 

portálu ľudských zdrojov na svojej intranetovej stránke, 

 privítal skutočnosť, že centrum úzko spolupracovalo s Európskou námornou 

bezpečnostnou agentúrou, ktorá tiež sídli v Lisabone a ktorá sa s ním delila 

o budovy a spoločne využívali infraštruktúru a služby, a vzal na vedomie, že 

presťahovanie do vlastných priestorov bolo naplánované na prvý štvrťrok 2009, 

1. s potešením konštatuje, že Dvoru audítorov sa podarilo získať primeranú istotu o tom, že 

ročná účtovná závierka centra za rozpočtový rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2008, je 

vo všetkých významných hľadiskách spoľahlivá a že príslušné transakcie sú ako celok 

zákonné a správne; 

Výkonnosť 

2. zdôrazňuje, že je dôležité, aby si centrum v rámci plánovania stanovilo ciele SMART 

a ukazovatele RACER s cieľom vyhodnotiť dosiahnuté výsledky; berie na vedomie 

vyhlásenie centra, ktoré zohľadnilo tieto poznámky vo svojom pracovnom programe na 

rok 2009; 

3. okrem toho vyzýva centrum k tomu, aby posúdilo možnosť zavedenia Ganttovho 

diagramu do plánovania všetkých svojich prevádzkových činností v záujme rýchleho 

zaznamenávania času, ktorý jednotliví zamestnanci strávia na jednom projekte, a zvolenia 

prístupu zameraného na dosahovanie výsledkov; 

4. poznamenáva, že v nadchádzajúcich rokoch by sa absolutórium za plnenie rozpočtu 

centra malo viac zakladať na hodnotení práce centra počas celého roka; 

Vnútorný audit 

5. berie na vedomie, že od roku 2006 centrum zaviedlo 15 zo 41 odporúčaní, ktoré vzniesol 

útvar pre vnútorný audit; zdôrazňuje, že z 26 odporúčaní, ktoré sa ešte majú uplatniť, je 

14 považovaných za veľmi dôležité a týkajú sa predovšetkým príprav na sťahovanie 

(najmä pokiaľ ide o kontrolu kvality nových priestorov, opatrenia proti poškodeniam 

spôsobeným vodou, plán na zabezpečenie kontinuity činnosti a investície do zariadenia) 

a zavedenia noriem vnútornej kontroly (v súvislosti s hodnotením a služobným postupom 

zamestnancov, riadením rizík a zaznamenávaním výnimiek); 

6. berie na vedomie, že v roku 2008 centrum vykázalo výnosy z úrokov vo výške 

107 591,31 EUR; usudzuje na základe ročnej závierky a výšky úrokov, že centrum trvalo 

disponuje vysokými pokladničnými zostatkami; berie na vedomie, že k 31. decembru 

2008 boli pokladničné zostatky centra vo výške 1 635 537,86 EUR, a že sa prostriedky vo 

výške 354 051,31 EUR, ktoré sa chybou banky zaúčtovali medzi pohľadávky centra, 

v januári 2009 pripísali na bankový účet centra; žiada Komisiu, aby preskúmala, akým 

spôsobom by sa dalo zamerať hospodárenie s pokladničnými prostriedkami na potreby 

v súlade s článkom 15 ods. 5 nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 s cieľom plne tento 

článok uplatniť a aká zmena koncepcie by bola potrebná na to, aby centrum držalo 

pokladničné zostatky na dlhodobom základe čo najnižšie; 

 



 

 

o 

o o 

7. pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia 

o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 5. mája 20101 o výkonnosti, finančnom 

hospodárení a kontrole agentúr. 

                                                 
1 Prijaté texty, P7_TA(2010)0139. 


