
16. elégedetten veszi tudomásul, hogy az előző évi mentesítésről szóló állásfoglalásban megfogalmazott
megjegyzések nyomán az intézmény tagjai megegyeztek abban, hogy maguk között felállítanak egy munka-
csoportot, melynek feladata tanulmány készítése egy rájuk vonatkozó magatartási kódex szükségességéről,
valamint egy ilyen kódex tartalmáról; a tagok pénzügyi érdekeiről szóló nyilatkozat kérdése is e tanulmány
részét képezi majd; tudomásul veszi, hogy az Elsőfokú Bíróság és a Közszolgálati Törvényszék is csatlakozik
e kezdeményezéshez;

17. hangsúlyozza az Európai Parlament ismételt kérését, hogy a három bíróság valamennyi bírájának
gazdasági és pénzügyi érdekeiről szóló nyilatkozatát tegyék közzé; felhívja a Bíróságot, hogy 2007. szeptem-
ber 30-ig közölje a Parlamenttel, hogy milyen megfelelő intézkedéseket kíván hozni;

18. elégedettséggel veszi tudomásul a Bíróság azon intézkedéseit, amelyeket a lefordítandó dokumentu-
mok mennyiségének csökkentése érdekében hozott a fordítók munkamennyiségének csökkentése érdekében;
felhívja a Bíróságot azon lehetőség mérlegelésére, hogy csökkentse a döntések terjedelmét annak érdekében,
hogy hozzájáruljon a költségek további csökkentéséhez és e döntések jobb megértéséhez.

P6_TA(2007)0108

2005. évi mentesítés: V. szakasz: Számvevőszék

1.
Az Európai Parlament 2007. április 24-i határozata az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonat-
kozó általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésről, V. szakasz: Számvevőszék

(C6-0468/2006 – 2006/2074(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésére (1),

– tekintettel az Európai Közösségek 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára –

I. kötet (C6-0468/2006) (2),

– tekintettel a Számvevőszék jelentésére a 2005-ös pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról, valamint
a Számvevőszék különjelentéseire az ellenőrzés alá vont intézmények vonatkozó válaszaival együtt (3),

– tekintettel a Számvevőszék által az EK-Szerződés 248. cikke értelmében kiadott, az elszámolás meg-
bízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló nyilatko-
zatra (4),

– tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkének (10) bekezdésére, valamint 274., 275. és 276. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló,
2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (5), és különösen annak 50., 86., 145.,
146. és 147. cikkére,
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– tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére és V. mellékletére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0107/2007),

1. mentesítést ad az Európai Számvevőszék főtitkára számára a Számvevőszék 2005-ös pénzügyi évre
szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2. megjegyzéseit a csatolt állásfoglalásban foglalja össze;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfogla-
lást a Tanácshoz, a Bizottsághoz, a Bírósághoz, a Számvevőszékhez, az Európai Gazdasági és Szociális
Bizottsághoz, a Régiók Bizottságához, az Európai Ombudsmanhoz és az Európai Adatvédelmi Biztoshoz,
illetve gondoskodjon az Európai Únió Hivatalos Lapjában való közzétételről (L sorozat).

2.
Az Európai Parlament 2007. április 24-i állásfoglalása az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonat-
kozó általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésről szóló határozat szerves részét

képező megjegyzésekkel, V. szakasz – Számvevőszék (C6-0468/2006 – 2006/2074(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésére (1),

– tekintettel az Európai Közösségek 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára –

I. kötet (C6-0468/2006) (2),

– tekintettel a Számvevőszék jelentésére a 2005-ös pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról, valamint
a Számvevőszék különjelentéseire az ellenőrzés alá vont intézmények vonatkozó válaszaival együtt (3),

– tekintettel a Számvevőszék által az EK-Szerződés 248. cikke értelmében kiadott, az elszámolás meg-
bízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló nyilatko-
zatra (4),

– tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkének (10) bekezdésére, valamint 274., 275. és 276. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló,
2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (5), és különösen annak 50., 86., 145.,
146. és 147. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére és V. mellékletére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0107/2007),

1. megállapítja, hogy 2005-ben az Európai Számvevőszék 107 548 618,24 EUR összegű kötelezettségvál-
lalási előirányzat felett rendelkezett, amelynek felhasználási aránya 87,22% volt;
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