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AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT 

Karel Pinxtennek a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről 

(C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE)) 

(Konzultáció) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 286. cikkének (2) bekezdésére, 

amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0328/2017), 

– tekintettel eljárási szabályzata 121. cikkére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0336/2017), 

A. mivel a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága értékelte – különösen az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 286. cikkének (1) bekezdésében foglalt feltételek 

szempontjából – a javasolt jelölt képességeit;  

B. mivel 2017. október 19-i ülésén a Költségvetési Ellenőrző Bizottság meghallgatta a 

Tanács számvevőszéki tagjelöltjét; 

1. kedvezőtlen véleményt nyilvánít a Tanács Karel Pinxten számvevőszéki taggá történő 

kinevezésére irányuló javaslatáról; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és tájékoztatás céljából a 

Számvevőszéknek, valamint az Európai Unió többi intézményének és a tagállamok 

ellenőrző intézményeinek. 



 

PE610.914v03-00 4/7 RR\1138035HU.docx 

HU 

1. MELLÉKLET: KAREL PINXTEN ÖNÉLETRAJZA 
 

Tanulmányok: 

 

A Cambridge-i Egyetemen (Egyesült Királyság) diplomázott közgazdaságtanból (M. Phil.) a 

British Council ösztöndíjasaként. 

 

A Leuveni Katolikus Egyetemen államháztartástan és monetáris közgazdaságtan szakirányú 

közgazdaság-tudományi doktorátust szerzett. 

 

Az Antwerpeni Egyetemen jogi kandidátusi fokozatot szerzett. 

 

Szakmai tapasztalat: 

 

1977 és 1978 között Karel Pinxten a Leuveni Katolikus Egyetem Közgazdaság-tudományi 

Tanulmányi Központjában dolgozott államháztartástani tudományos munkatársként. 

 

1978-ban a belga külkereskedelmi miniszter díjazottjaként hat hónapos tanulmányutat tett 

Japánban. 

 

ól a Belga Számvevőszéken dolgozott számvevőként, majd 1994-ben kinevezték a belga 

kormányba. 1984 és 1994 között a Belga Számvevőszék kirendelt munkavállalójaként 

dolgozott.1983-tól 2006-ig Overpelt polgármestere volt. 

 

1984 és 1985 között Pinxten úr a belga miniszterelnök-helyettesi kabinet tanácsadójaként 

dolgozott. 

 

1985-től 1989-ig a belga pénzügyminiszteri kabinet tanácsadója. 

 

1989-től 1991-ig európai parlamenti képviselő, az Európai Parlament Költségvetési 

Bizottságának és Gazdasági és Monetáris Bizottságának tagja. 

 

1991 és 1994 között Pinxten úr a belga szövetségi parlament képviselője, ahol a Pénzügyi 

Bizottság tagjaként dolgozik. 

 

1994-es kinevezését követően 1995-ig honvédelmi miniszter, majd 1995 és 1999 között a 

mezőgazdaságért, valamint a kis- és középvállalkozásokért felelős miniszter. 

 

A belga szövetségi parlament képviselőjeként 1999 és 2006 között Pinxten úr a Pénzügyi és a 

Külügyi Bizottság tagjaként dolgozik. 2004-ben megválasztják a Külügyi Bizottság 

elnökének, és az Európai Számvevőszék tagjává történő kinevezéséig ebben a pozícióban 

dolgozik. 

 

Karel Pinxten 2006. március 1-jén lett számvevőszéki tag, és a III. ellenőrzési csoport (Külső 

fellépések) tagjaként dolgozott. 

 

A Számvevőszék átszervezését követően, 2010. június 1-jétől kezdve Pinxten úr a III. kamara 

(Külső fellépések) tagjaként dolgozott. 
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2011 áprilisa óta a III. kamara (Külső fellépések) elnöke és az igazgatási bizottság tagja. 

 

2015-ben őfelsége Fülöp belga király Pinxten úrnak bárói címet adományozott. 

 

Publikációk: 

 

Karel Pinxten a költségvetési politikához, a monetáris politikához és a külkereskedelemhez 

kapcsolódó témákban publikált. 
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2. MELLÉKLET: KAREL PINXTEN ÖSSZEFOGLALÓJA EDDIGI 
SZÁMVEVŐSZÉKI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS KÖVETKEZŐ MANDÁTUMÁNAK 

CÉLKITŰZÉSEIRŐL 
 

Számvevőszéki tagként szerzett tapasztalatok  

 

Mikor 2006 márciusában az Európai Számvevőszék tagja lettem, a külső fellépéseket 

ellenőrző csoportba osztottak. Kinevezésem óta 13 különjelentés előadó számvevőszéki tagja 

voltam, továbbá feleltem a Számvevőszék 2006-os, 2007-es és 2011-es éves jelentéséhez tett 

hozzájárulásokért (DAS-fejezetek) is.  

 

Tagja voltam az EUROPOL 2009-es pénzügyi évét vizsgáló közös ellenőrző bizottságnak.  

 

Jelenleg három előkészítés alatt álló különjelentésért felelek:  

 

– „A Mianmar/Burma számára nyújtott uniós támogatás”,  

– „A vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) veszélyekkel foglalkozó kiválósági 

központokról szóló 17/2014. sz. különjelentésből adódó feladatok nyomon követése”  

– „Nem kormányzati szervezetek (NGO-k)”.  

 

2011 áprilisában kollégáim megválasztottak a III. kamara (Külső fellépés, biztonsági és 

igazságügyi politika) elnökének. Azóta a III. kamara tagjai három alkalommal 

újraválasztottak elnöküknek. Elnökként 2011 áprilisa óta tagja vagyok a Számvevőszék 

igazgatási bizottságának is.  

 

Célkitűzések egy lehetséges jövőbeni megbízatás esetén  

 

Az európai polgárok érdeke, hogy erős Európai Számvevőszékkel rendelkezzünk, amely 

szorosan együttműködik az Európai Parlamenttel.  

 

Az európai adófizetőknek joguk van ahhoz, hogy megtudják, az Európai Unió pénzét 

megfelelő és átlátható módon költik-e el. Ez minden európai uniós fellépés esetén előfeltétele 

az uniós polgárok részéről érkező bizalomnak és támogatásnak. Független intézményként a 

Számvevőszék döntő szerepet játszik e folyamatban.  

 

Éves jelentésünkben törekednünk kell arra, hogy részletesebben elemezzük az uniós pénzek 

nem megfelelő felhasználásának okait, valamint hogy miként lehetne ezt elkerülni.  

 

A teljesítmény-ellenőrzés területén a migrációnak kell lennie munkánk egyik fő prioritásának, 

amely valószínűleg strukturális jelenséggé fog válni. Néhány évtizeden belül Afrika 

népessége meg fog duplázódni. Ez további migrációs hullámokat fog előidézni az Európai 

Unió felé. Ennek következtében az afrikai kontinensen végbemenő fejlődés és az Európai 

Unióba irányuló migrációs áramlások kezelése közötti kapcsolat az elkövetkező években a 

Számvevőszék munkájának egyik fő kihívása lesz.  

 

Mindenekelőtt arra fogok törekedni, hogy biztosítsam a Számvevőszék jelentőségét és 

munkájának minőségét, amint azt eddig is tettem számvevőszéki munkám során. 
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ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN 

Cím A Számvevőszék testületének részleges megújítása - BE jelölt 

Hivatkozások 10606/2017 – C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE) 

A konzultáció időpontja / Az 

egyetértésre irányuló kérelem időpontja 

21.9.2017    

Illetékes bizottság 

       A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma 

CONT 

5.10.2017 
   

Előadók 

       A kijelölés dátuma 

Indrek Tarand 

2.10.2017 
   

Az elfogadás dátuma 19.10.2017    

A zárószavazás eredménye +: 

–: 

0: 

10 

13 

2 

A zárószavazáson jelen lévő tagok Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Luke Ming 

Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław 

Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Petri Sarvamaa, Bart Staes, 

Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok 

(200. cikk (2) bekezdés) 

Jan Huitema, Wajid Khan, Momchil Nekov, Monika Smolková, Lieve 

Wierinck 

Benyújtás dátuma 26.10.2017 

 
 


