
25. sajnálatosnak tartja, hogy a közbeszerzési eljárások során a pályázatok értékelésével foglalkozó bizott-
ságnak az ajánlatok minőségével kapcsolatos véleményét gyakran nem támasztották alá bizonyítékokkal;
sajnálatosnak tartja továbbá, hogy az értékelési jelentéseket a pályázatok értékelését végző bizottság összes
tagja helyett egyedül csak a felelős engedélyezésre jogosult tisztviselő írta alá; felhívja az Ügynökséget, hogy
tegyen még nagyobb erőfeszítéseket a beszerzési eljárások megfelelő dokumentálása érdekében;

26. örül annak, hogy az Ügynökség javította kommunikációs módszereit, és szakértelmét egyre nagyobb
mértékben veszik igénybe éppen a kis- és középvállalkozások.
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2005. évi mentesítés: az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja

1.
Az Európai Parlament 2007. április 24-i határozata az Európai Unió Szervei Fordítóközpontja
2005-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésről (C6-0393/2006

– 2006/2160(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió Szervei Fordítóközpontjának 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges
éves beszámolójára (1),

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Szervei Fordítóközpontjának 2005-ös pénzügyi évre
vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, a Központ válaszaival együtt (2),

– tekintettel a Tanács 2007. február 27-i ajánlására (5711/2007 – C6-0080/2007)),

– tekintettel az EK-Szerződésre és különösen annak 276. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló,
2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (3), és különösen annak 185. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Szervei Fordítóközpontjának létrehozásáról szóló, 1994. november 28-i
2965/94/EK tanácsi rendeletre (4), és különösen annak 14. cikkére,

– tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó
költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági ren-
deletre (5), és különösen annak 94. cikkére,

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

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0101/2007),

(1) HL C 266., 2006.10.31., 25. o.
(2) HL C 312., 2006.12.19., 48. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel módosított rendelet. (HL L 390., 2006.12.30.,

1. o.)
(4) HL L 314., 1994.12.7., 1. o. A legutóbb az 1645/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 13. o.) módosított

rendelet.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
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1. mentesítést ad az Európai Unió Szervei Fordítóközpontja igazgatója számára a Központ 2005-ös pénz-
ügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2. megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfogla-
lást az Európai Unió Szervei Fordítóközpontja igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevősz-
éknek, illetve gondoskodjon azok közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat).

2.

Az Európai Parlament 2007. április 24-i határozata az Európai Unió Szervei Fordítóközpontja
2005-ös pénzügyi évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról (C6-0393/2006 – 2006/2160(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió Szervei Fordítóközpontjának 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges
éves beszámolójára (1),

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Szervei Fordítóközpontja 2005-ös pénzügyi évre vonat-
kozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, a Központ válaszaival együtt (2),

– tekintettel a Tanács 2007. február 27.-i ajánlására (5711/2007 – C6-0080/2007),

– tekintettel az EK-Szerződésre és különösen annak 276. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló,
2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (3), és különösen annak 185. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Szervei Fordítóközpontjának létrehozásáról szóló, 1994. november 28-i
2965/94/EK tanácsi rendeletre (4), és különösen annak 14. cikkére,

– tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó
költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági ren-
deletre (5), és különösen annak 94. cikkére,

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

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0101/2007),

(1) HL C 266., 2006.10.31., 25. o.
(2) HL C 312., 2006.12.19., 48. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel módosított rendelet. (HL L 390., 2006.12.30.,

1. o.)
(4) HL L 314., 1994.12.7., 1. o. A legutóbb az 1645/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 13. o.) módosított

rendelet.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
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