
2. A költségvetési hatóság két ága emlékezteti a Bizottságot arra, hogy alkalmazzon alapos költség-
haszon elemzést, valamint új ügynökségek létrehozását megelőzően szigorúan vegye tekintetbe és erő-
sítse az intézményközi megállapodás 47. pontjában meghatározott eljárást.

3. A decentralizált ügynökségek tekintetében a költségvetési hatóság két ága emlékezteti ezen ügy-
nökségek ügyvezető igazgatóit és igazgatótanácsait arra a kötelezettségükre, amely szerint valós szük-
ségleteiknek megfelelő, reális költségvetési követelésekkel kell fellépniük, és tartózkodniuk kell a túlzot-
tan nagy költségvetéstől.

4. A költségvetési hatóság két ága felkéri a Bizottságot, hogy különösen a költséghatékonyság tekin-
tetében rendszeresen értékelje a létező közösségi ügynökségeket, és támogatja, hogy bizonyos számú
ügynökség esetében értékelje a bizottsági elemzések értékelését. Ügynökséget értékelésre választhatnak
ki például akkor, ha a működési és adminisztratív költségek meghatározott arányát túllépte, vagy amely
a Számvevőszék jelentései szerint, illetve a mentesítési eljárás során egyedi problémákkal küzd. Ennek és
lehetőség szerint más intézmények által folytatott, más elemzéseknek az eredményeit minden évben
legkésőbb az októberi háromoldalú megbeszélésen át kell tekinteni.

5. A költségvetési hatóság két ága felkéri a Bizottságot, hogy hajtsa végre az egyes rendelkezéseikben
meghatározott felülvizsgálati záradékokat. A költségvetési hatóság megvizsgálja, hogy a decentralizált
ügynökségekre vonatkozó jelenlegi stratégiát folytatni kell-e.

6. Tekintettel a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 47. pontjában meghatározott eljárás
továbbfejlesztésére, a 2007. március 7-i háromoldalú megbeszélés következtetései alapján az intézmé-
nyek alapvetően egyetértenek abban, hogy az elkövetkező háromoldalú megbeszélések keretében létre-
hozzák az intézményközi megállapodás 47. cikkének végrehatására irányuló eljárást.”

2. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság Frontex-ről szóló nyilatkozata

„Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság hangsúlyozza, hogy a finanszírozás biztosításának vala-
mennyi lehetőségét fel kell deríteni olyan, a külső határoknál felmerülő kivételes és sürgős nyomást
jelentő helyzetekben, amelyek a gyorsreagálású határvédelmi csapatok (Rabit) beavatkozását teszik szük-
ségessé, de amelyekben elképzelhető, hogy az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív
Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex Ügynökség) költségvetésének pénzügyi
eszközei elégtelennek bizonyulnak. A Bizottság rendkívüli sürgősséggel megvizsgálja, hogy lehetséges-e
a pénzeszközök átcsoportosítása. Amennyiben szükségessé válik a költségvetési hatóság határozata, a
Bizottság megindítja a költségvetési rendelet rendelkezéseivel, nevezetesen 23. és 24. cikkével összhang-
ban álló eljárást annak érdekében, hogy a költségvetési hatóság két ága időben meghozza a Frontex
számára a RABIT-csapat bevetése érdekében nyújtandó további finanszírozásról szóló határozatot.
A költségvetési hatóság vállalja, hogy a sürgősséget figyelembe véve, a lehető leggyorsabban jár el.”

P6_TA(2007)0132

2005. évi mentesítés: III. szakasz, Bizottság

1.
Az Európai Parlament 2007. április 24-i határozata az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonat-
kozó általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság
(SEC(2006)0916 – C6-0263/2006 – 2006/2070(DEC)) (SEC(2006)0915 – C6-0262/2006 –

2006/2070(DEC))

Az Európai Parlament,

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

– tekintettel az Európai Közösségeknek a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges elszámolásaira –

I. kötet (SEC(2006)0916 – C6-0263/2006, SEC(2006)0915 – C6-0262/2006) (2),

(1) HL L 60., 2005.3.8.
(2) HL C 264., 2006.10.31., 1. o.
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– tekintettel a 2004-es mentesítő határozatok nyomon követéséről a mentesítésért felelős hatóságnak tett
bizottsági jelentésre (COM(2006)0642, COM(2006)0641) és a Bizottság személyzeti munkadokumen-
tumára – az Európai Parlament részére a 2004-es mentesítő határozatok nyomon követéséről szóló
bizottsági jelentés melléklete (SEC(2006)1376, SEC(2006)1377),

– tekintettel az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a
Régiók Bizottságának benyújtott bizottsági közleményre: „Politikai eredmények 2005-ben”
(COM(2006)0124,

– tekintettel a Bizottságnak „A Bizottság 2005-ös igazgatási eredményeinek összefoglalása” című közlemé-
nyére (COM(2006)0277),

– tekintettel a Bizottságnak a 2005-ben elvégzett belső ellenőrzésekről a mentesítésért felelős hatóságnak
tett éves jelentésére (COM(2006)0279),

– tekintettel a Bizottságnak „A tagállamoknak a Számvevőszék 2004-es évről szóló éves jelentésére adott
válaszai” című összefoglaló jelentésére (COM(2006)0184),

– tekintettel a Bizottság által 2006. május 3-án elfogadott, az európai átláthatósági kezdeményezésről
szóló zöld könyvre (COM(2006)0194),

– tekintettel a Számvevőszék 2/2004. sz., az „egységes ellenőrzési” modellről (single audit) (és egy közös-
ségi belső ellenőrzési keretre irányuló javaslatról) szóló véleményére (1),

– tekintettel az integrált belső ellenőrzési keretrendszer ütemtervéről szóló bizottsági közleményre
(COM(2005)0252),

– tekintettel az integrált belső ellenőrzési keretrendszerre irányuló bizottsági cselekvési tervre
(COM(2006)0009),

– tekintettel az integrált belső ellenőrzési keretrendszerre irányuló bizottsági cselekvési terv végrehajtásá-
nak eredményeiről szóló, 2006. július 19-én közzétett első jelentésre (SEC(2006)1009),

– tekintettel a Lordok Háza Európai Uniós bizottsága által 2006. november 13-án közzétett, „Pénzgazdál-
kodás és csalás az Európai Unióban: Tapasztalatok, tények és javaslatok” című jelentésre,

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó éves költségvetés végrehajtásáról
szóló jelentésére (2) és az ellenőrzött intézmények válaszát tartalmazó különjelentéseire,

– tekintettel a Számvevőszék által az EK-Szerződés 248. cikke értelmében nyújtott, az elszámolás meg-
bízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló nyilatko-
zatra (3),

– tekintettel a 2007. február 27-i tanácsi ajánlásra (5710/2007 – C6-0081/2007),

– tekintettel az EK-Szerződés 274., 275. és 276. cikkére, és az Euratom-Szerződés 179a. és 180b. cikkére,

(1) HL C 107., 2004.4.30., 1. o.
(2) HL C 263., 2006.10.31., 1. o.
(3) HL C 263., 2006.10.31., 10. o.
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– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló,
2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 145., 146. és
147. cikkére,

– tekintettel a Számvevőszék 2006/4. sz., az 1605/2002/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló
tanácsi rendelettervezetről szóló véleményére (2),

– tekintettel eljárási szabályzata 70. cikkére és V. mellékletére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a többi érintett bizottság véleményére
(A6-0095/2007),

A. mivel az EK-Szerződés 274. cikke értelmében a Bizottság a költségvetést a hatékony és eredményes
pénzgazdálkodás elveinek tiszteletben tartásával saját felelősségére hajtja végre;

1. mentesítést ad a Bizottságnak az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetése végre-
hajtására 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 Beruházási Banknak, vala-
mint a tagállamok nemzeti és regionális ellenőrzési intézményeinek, és gondoskodjon annak közzétételéről
az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L-sorozat).

(1) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel módosított rendelet. (HL L 390., 2006.12.30.,
1. o.)

(2) HL C 273., 2006.11.9., 2. o.

2.
Az Európai Parlament 2007. április 24-i határozata az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonat-
kozó általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó elszámolások lezárásáról, III. szakasz –

Bizottság (SEC(2006)0916 – C6-0263/2006 – 2006/2070(DEC)) (SEC(2006)0915 – C6-0262/2006 –

2006/2070(DEC))

Az Európai Parlament,

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

– tekintettel az Európai Közösségeknek a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges elszámolásaira –

I. kötet – (SEC(2006)0916 – C6-0263/2006, SEC(2006)0915 – C6-0262/2006) (2),

– tekintettel a 2004-es mentesítő határozatok nyomon követéséről a mentesítésért felelős hatóságnak tett
bizottsági jelentésre (COM(2006)0642, COM(2006)0641) és a Bizottság személyzeti munkadokumen-
tumára – az Európai Parlament részére a 2004-es mentesítő határozatok nyomon követéséről szóló
bizottsági jelentés melléklete (SEC(2006)1376, SEC(2006)1377),

– tekintettel az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a
Régiók Bizottságának benyújtott bizottsági közleményre: „Politikai eredmények 2005-ben”
(COM(2006)0124),

(1) HL L 60., 2005.3.8.
(2) HL C 264., 2006.10.31., 1. o.
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