
12. felkéri a Régiók Bizottságát és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot, hogy mivel jelentős
eltérések mutatkoznak a közös szolgálatok és a Régiók Bizottsága két külső szakértője által készített jelenté-
sek megállapításai között, közösen elemezze – szükség esetén a Számvevőszék segítségével – az együttmű-
ködésből fakadó pontos költségekre, előnyökre és megtakarításokra vonatkozó megfelelő teljesítménymuta-
tókat, és vizsgálata eredményét 2007. október 31-ig nyújtsa be az illetékes bizottságnak.

P6_TA(2007)0110

2005. évi mentesítés: VIIIA. szakasz, Európai Ombudsman

1.
Az Európai Parlament 2007. április 24-i határozata az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre szóló
általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIIIa. szakasz – Európai

Ombudsman (C6-0471/2006 – 2006/2063(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 (C6-0471/2006) (2),

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

– tekintettel a Számvevőszéknek az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek
jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az EK-Szerződés 248. cikke szerinti nyilatkozatára (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 (A6-0104/2007),

1. mentesítést ad az Európai Ombudsman számára a 2005-ös pénzügyi évre szóló költségvetés végrehaj-
tására 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 Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bíróságnak, a Számvevőszéknek, az Európai Gazdasági és Szociális
Bizottságnak, a Régiók Bizottságának, az Európai Ombudsmannak és az Európai Adatvédelmi Biztosnak és
gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételről (L sorozat).
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