
II

(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

HATÁROZATOK

EURÓPAI PARLAMENT

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATA

(2007. április 24.)

az Európai Unió 2005. pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó
mentesítésről, I. szakasz – Európai Parlament

(2008/497/EK, Euratom)

AZ EURÓPAI PARLAMENT,

— tekintettel az Európai Unió 2005. pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére (1),

— tekintettel az Európai Közösségeknek a 2005. pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolóira – I.
kötet (SEC(2006)0915 – C6-0465/2006) (2),

— tekintettel a 2005. pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzügyi gazdálkodásról szóló jelentés I.
szakaszára – Európai Parlament (3),

— tekintettel a belső ellenőr 2005. évre vonatkozó éves jelentésére,

— tekintettel a Számvevőszéknek a költségvetés végrehajtásáról szóló 2005. pénzügyi évre vonatkozó éves
jelentésére és az intézmények arra adott válaszaira (4),

— tekintettel a Számvevőszék által az EK-Szerződés 248. cikke szerint kiadott, az elszámolások
megbízhatóságát és az azok alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló
nyilatkozatra (5),

— tekintettel az EK-Szerződés 272. cikke (10) bekezdésére és 275. cikkére, valamint az Euratom Szerződés
179a. cikkére,

— tekintettel a Tanács 2002. június 25-i, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó
költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom rendeletére (6) és különösen annak 145., 146. és
147. cikkére,
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— tekintettel az Európai Parlament költségvetése végrehajtásának belső szabályzata 13. cikkére (7),

— tekintettel a költségvetési rendelet 147. cikke (1) bekezdésére, amely valamennyi közösségi intézmény
számára előírja az Európai Parlament mentesítési határozatát kísérő észrevételeknek megfelelő minden
helyénvaló intézkedés megtételét,

— tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére, 74. cikkének (3) bekezdésére és V. mellékletére,

— tekintettel a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság jelentésére (A6-0094/2007),

A. mivel a Számvevőszék vizsgálata nem fedett fel lényeges hibát (10.4. bekezdés);

B. mivel a Számvevőszék a felügyeleti és ellenőrzési rendszerek állandó hiányosságaira mutatott rá (10.5 –

10.10. bekezdés);

C. mivel a Parlament válaszaiban felvázolta a Számvevőszék által észrevételezett hiányosságok felszámolása
érdekében hozott intézkedéseket;

D. mivel a Parlament eljárási szabályzatát 2002. október 23-án úgy módosították, hogy a mentesítést az
elnöknek, és ne a főtitkárnak adja meg;

1. megadja a mentesítést elnökének az Európai Parlament 2005. pénzügyi évre vonatkozó költségvetése
végrehajtására vonatkozóan;

2. az alábbi állásfoglalásban fejti ki észrevételeit;

3. utasítja elnökét, hogy ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást továbbítsa
a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bíróságnak, a Számvevőszéknek, az európai ombudsmannak, valamint az
európai adatvédelmi biztosnak, és gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat)
történő közzétételéről.
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