
– 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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– 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 jelentésre (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 költségvetés végrehajtásáról szóló
éves 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,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló,
2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (4), 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 (5),

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

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

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

1. o.)
(5) HL C 273., 2006.11.9., 2. o.
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A. mivel az EK-Szerződés 275. cikke értelmében a Bizottság felelős az elszámolások elkészítéséért;

1. elfogadja az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtására
vonatkozó elszámolások lezárását;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bíróságnak, a Szám-
vevőszéknek, az Európai Beruházási Banknak, valamint a tagállamok nemzeti és regionális ellenőrzési intéz-
ményeinek, és gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L-sorozat) történő közzétételéről.

3.
Az Európai Parlament 2007. április 24-i állásfoglalása az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonat-
kozó általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves
részét képező megjegyzésekkel, 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),

– 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 (3),

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

(1) HL L 60., 2005.3.8.
(2) HL C 264., 2006.10.31., 1. o.
(3) HL C 107., 2004.4.30., 1. o.
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