
2.
Az Európai Parlament 2007. április 24-i határozata az Eurojust 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó

beszámolójának elfogadásáról (C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Eurojust 2005-ös pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára (1),

– tekintettel a Számvevőszéknek az Eurojust 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámoló-
járól szóló jelentésére, az Eurojust 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, valamint az EU-Szerződésre, és különö-
sen annak 41. 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 a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló,
2002. február 28-i 2002/187/JHA tanácsi rendeletre (4), és különösen annak 36. 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, valamint V. mellékletére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére, és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi
Bizottság véleményére (A6-0120/2007),

1. megállapítja, hogy az Eurojust végleges éves beszámolója a 2004-es és 2005-ös pénzügyi évre a követ-
kezőképpen alakul:

(1000 EUR)

A bevételek és kiadások elszámolása a 2004. és a 2005. pénzügyi évben

2005 2004

Működési bevételek

Közösségi támogatások 11 991 8 726

Egyéb bevételek 59 397

Összesen (a) 12 050 9 123

Működési kiadások

Vásárolt áruk és szolgáltatások 4 854 4 476

Személyi juttatások 5 149 4 142

Értékcsökkenés 508 332

Összesen (b) 10 511 8 950

Pénzügyi év eredménye (a-b) 1 539 173

Forrás: Az Eurojust adatai. A táblázat az Eurojust éves beszámolójában szereplő adatokat foglalja össze.

(1) HL C 266., 2006.10.31., 34. o.
(2) HL C 312., 2006.12.19., 67. 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 63., 2002.3.6., 1. o. A legutóbb a 2003/659/JHA határozattal (HL L 245., 2003.9.29., 44. o.) módosított

határozat.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
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2. jóváhagyja az Eurojust 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó beszámolójának elfogadását;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Eurojust ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a
Bizottságnak és a Számvevőszéknek, valamint gondoskodjon azok közzétételéről az Európai Unió Hivatalos
Lapjában (L sorozat).

3.
Az Európai Parlament 2007. április 24-i állásfoglalása az Eurojust 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó
általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésről szóló határozat szerves részét képező

megjegyzésekkel (C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Eurojust 2005-ös pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára (1),

– tekintettel a Számvevőszéknek az Eurojust 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámoló-
járól szóló jelentésére, az Eurojust 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, valamint az EU-Szerződésre, és különö-
sen annak 41. 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 a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló,
2002. február 28-i 2002/187/JHA tanácsi rendeletre (4), és különösen annak 36. 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, valamint V. mellékletére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére, és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi
Bizottság véleményére (A6-0120/2007),

A. mivel a Számvevőszék kijelentette, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a 2005. december 31-én
zárt pénzügyi év éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az alapjául szolgáló
ügyletek egészében véve jogszerűek és szabályszerűek;

B. mivel 2006. április 27-én a Parlament megadta a mentesítést az Eurojust igazgatója számára a 2004-es
pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan (6), és a mentesítési határozatot kísérő
állásfoglalásban a Parlament többek között
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