
– a Bizottság részlegei segítséget nyújtanak az intézményhez kapcsolódó személyek igazgatásával kapcso-
latos minden feladathoz (juttatások meghatározása, fizetések kifizetése, orvosi költségek visszatérítése,
kiküldetési kifizetések stb.),

– a Bizottság részlegei az európai adatvédelmi biztosnak a költségvetés kidolgozásában és végrehajtásában
is segítenek,

– az európai adatvédelmi biztos székhelye az Európai Parlament helyiségeiben van; az Európai Parlament
részlegei segítséget nyújtanak az európai adatvédelmi biztosnak székhelye berendezésében az anyagi
eszközök és a szakértelem tekintetében (épületbiztonság, posta, számítógépek, telefonok, irodák és ellát-
mány),

– a Tanács gondoskodik a fordítási szolgáltatásokról;

6. megállapítja, hogy 2006. december 7-én az adminisztratív együttműködési megállapodást 2007.
január 16-ával kezdődően további három évre meghosszabbították;

7. megállapítja, hogy 2006. november 7-i határozatában az európai adatvédelmi biztos úgy döntött, hogy
felállít egy belső ellenőrzési struktúrát, amely megfelel az intézmény tevékenységeinek és követelményeinek;

8. üdvözli az európai adatvédelmi biztos és helyettese döntését, hogy gazdasági és pénzügyi érdekeltsé-
geikről minden évben nyilatkozatot adnak ki, amint 2007 elején elkészül új honlapjuk; megállapítja, hogy
2005-ös és 2006-os pénzügyi érdekeltségeikről eddig is az európai parlamenti képviselők által évente kitöl-
tött adatlaphoz hasonló nyomtatványon tettek írásbeli nyilatkozatot, amelyben nem nevezetek meg semmi-
lyen szakmai tevékenységet, fizetett állást vagy tevékenységet vagy más vonatkozó információt;

9. üdvözli, hogy az európai adatvédelmi biztos kész csatlakozni az OLAF-ról szóló intézményközi meg-
állapodáshoz, és szorgalmazza, hogy minél előbb tegye meg az ehhez szükséges lépéseket.

P6_TA(2007)0112

2005. évi mentesítés: 6., 7., 8. és 9. Európai Fejlesztési Alap

1.
Az Európai Parlament 2007. április 24-i határozata a 2005. pénzügyi év tekintetében a hatodik,
hetedik, nyolcadik és kilencedik Európai Fejlesztési Alap költségvetésének végrehajtása alóli mente-

sítésről (COM(2006)0429 – C6-0264/2006 – 2006/2169(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a 2004. évi mentesítési határozatok nyomon követéséről szóló bizottsági jelentésre
(COM(2006)0641) és annak melléklete SEC(2006)1376),

– tekintettel a 6., 7., 8. és 9. Európai Fejlesztési Alap 2005. évi pénzügyi kimutatásairól, valamint bevételi
és kiadási elszámolásairól szóló jelentésre (COM(2006)0429 – C6-0264/2006) (1),

– tekintettel a 6., 7., 8., és 9. Európai Fejlesztési Alap 2005. évi pénzgazdálkodásáról szóló jelentésre
(COM(2006)0405),

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2005. pénzügyi évre vonatkozó 6., 7., 8. és 9. Európai Fejlesztési
Alapból finanszírozott tevékenységekre vonatkozó éves jelentésére, az ellenőrzött intézmények vála-
szaival együtt (2),

(1) HL C 265., 2006.10.31., 1. o.
(2) HL C 263., 2006.10.31., 205. o.
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– tekintettel a Számvevőszék által az EK-Szerződés 248. cikke értelmében kiállított, az elszámolások meg-
bízhatóságát, valamint az azok alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló
megbízhatósági nyilatkozatra (1),

– tekintettel a Tanács 2007. február 27-i ajánlásaira (6061/2007 – C6-0094/2007, 6062/2007 –

C6-0095/2007, 6063/2007 – C6-0096/2007, 6064/2007 – C6-0097/2007),

– tekintettel a negyedik AKCS–EK-egyezmény második pénzügyi jegyzőkönyve keretében nyújtott közös-
ségi támogatás finanszírozásáról és igazgatásáról szóló, a tagállamok kormányainak a Tanács keretében
ülésező képviselői között létrejött 1995. december 20-i belső megállapodás (2) 33. cikkére,

– tekintettel a 2000. június 23-i, Cotonouban (Benin) aláírt, az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok,
valamint az Európai Közösség és tagállamai közötti partnerségi megállapodás pénzügyi jegyzőkönyve
alapján nyújtandó közösségi támogatás finanszírozásáról és adminisztrációjáról, továbbá az EK-Szerző-
dés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénz-
ügyi támogatás elosztásáról szóló, a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői
között 2000. szeptember 18-án létrejött belső megállapodás (3) 32. cikkére,

– tekintettel az EK-Szerződés 276. cikkére,

– tekintettel a negyedik AKCS–EK-egyezmény keretében folytatott fejlesztési finanszírozási együttműkö-
désről szóló, 1998. június 16-i pénzügyi szabályzat (4) 74. cikkére,

– tekintettel a 9. Európai Fejlesztési Alapról szóló, 2003. március 27-i pénzügyi szabályzat (5) 119. cik-
kére,

– tekintettel eljárási szabályzata 70. cikkére és 71. cikkének harmadik francia bekezdésére, valamint
V. mellékletére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Fejlesztési Bizottság véleményére
(A6-0115/2007),

A. mivel az Európai Fejlesztési Alapokra (EFA) vonatkozó igazoló nyilatkozatában a Számvevőszék megál-
lapítja, hogy néhány kivételtől eltekintve a 2005. évi költségvetés kimutatásai hűen tükrözik a pénzügyi
év bevételeit és kiadásait és azok pénzügyi helyzetét az év végén;

B. mivel a Számvevőszék következtetése az alapul szolgáló műveletek jogszerűségéről és szabályszerűségé-
ről többek között a műveletek egy mintájának ellenőrzésén alapul;

C. mivel a megvizsgált dokumentumok alapján a Számvevőszék azon a véleményen van, hogy pénzügyi
beszámolóban feltüntetett bevételek, az EFA-támogatások, valamint a kötelezettségvállalások és a kifize-
tések összességében jogszerűek és szabályszerűek,

1. mentesítést ad a Bizottságnak a hatodik, hetedik, nyolcadik és kilencedik Európai Fejlesztési Alap költ-
ségvetésének végrehajtására vonatkozóan a 2005. pénzügyi év tekintetében;

2. észrevételeit a mellékelt állásfoglalásban ismerteti;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint a kapcsolódó állásfoglalást a Tanácsnak, a
Bizottságnak, a Bíróságnak, a Számvevőszéknek és az Európai Beruházási Banknak, illetve gondoskodjon
azok közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat).
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