
AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATA

(2006. április 27.)

az Európai Unió 2004-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó
mentesítésről, IV. szakasz – Bíróság

(2006/812/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT,

– tekintettel az Európai Unió 2004-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére (1),

– tekintettel az Európai Közösségek 2004. költségvetési évre vonatkozó végleges éves beszámolóira –
III. kötet (N6-0027/2005 – C6-0360/2005),

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2004-es pénzügyi évről szóló éves jelentésére, valamint az ellenőrzés
alá vont intézmények vonatkozó válaszaira (2),

– tekintettel a Számvevőszéknek az elszámolások megbízhatóságát, valamint az azok alapjául szolgáló
ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az EK-Szerződés 248. cikke szerinti nyilatkoza-
tára (3),

– tekintettel a Tanács 2006. március 14-i ajánlására (5971/2006 – C6-0092/2006),

– tekintettel az EK-Szerződés 272. cikke (10) bekezdésére, valamint 275. és 276. 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 50., 86., 145., 146.
és 147. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó 1977. december 21-i költség-
vetési rendeletre (5),

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

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi
Bizottság véleményére (A6-0112/2006),

1. mentesítést ad az Európai Közösségek Bírósága hivatalvezetője számára a 2004-es pénzügyi évre
szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2. megjegyzéseit a csatolt állásfoglalásban foglalja össze;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfog-
lalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek, a Bíróságnak, az Európai Gazdasági és Szoci-
ális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának, az Európai Ombudsmannak valamint az Európai Adatvé-
delmi Biztosnak, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételről (L sorozat).

az elnök
Josep BORRELL FONTELLES

a főtitkár
Julian PRIESTLEY
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