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JAVASLATOK 

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

A. mivel a költségvetési elszámolások átláthatósága és ellenőrzése alapvető demokratikus 

alapelvek, amelyektől az Unió nem térhet el; 

B. mivel a mentesítési eljárás a képviseleti demokrácia elvének részét képezi; 

C. mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikke értelmében egyedül az 

Európai Parlament felelős az Európai Unió általános költségvetésének végrehajtására 

vonatkozó mentesítés megadásáért; 

D. mivel a Tanács költségvetése az uniós költségvetés részét képezi; 

E. mivel a Szerződés 319. cikkének (2) bekezdése értelmében a Bizottság az Európai 

Parlament kérésére köteles megadni a Parlamentnek a kiadások végrehajtásával, illetve 

a pénzügyi ellenőrző rendszerek működésével kapcsolatos minden szükséges 

tájékoztatást; 

F. mivel a jogi és tudományos szakértők egyetértettek abban, hogy a Parlamentet megilleti 

a Parlament által 2012. szeptember 27-én tartott, „Az Európai Parlament joga a Tanács 

mentesítésére” című műhelytalálkozóval kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog; 

G. mivel az EUMSZ 335. cikkének megfelelően minden egyes uniós intézmény igazgatási 

autonómiával rendelkezik, és az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom 

rendeletének1 (költségvetési rendelet) 55. cikke szerint az intézmények egyénileg 

felelősek költségvetésük végrehajtásáért; 

H. mivel a szükséges információk hiányában a Parlament nem tud megalapozott döntést 

hozni a mentesítést illetően; 

1.  megjegyzi, hogy az Unió különböző intézményeinek, szerveinek és hivatalainak külön-

külön adott mentesítés hosszú múltra visszatekintő gyakorlat, amely annak érdekében 

jött létre, hogy átláthatóságot és demokratikus elszámoltathatóságot biztosítson az Unió 

adófizetői felé; hangsúlyozza, hogy ez hatékonyan garantálja az Európai Parlamentnek 

az uniós költségvetés egésze fölötti ellenőrzési hatáskörét és kötelezettségét; 

2. megjegyzi továbbá, hogy a Bizottság 2014. január 23-i levelében megfogalmazott 

álláspont szerint az összes intézménynek részt kell vennie a Parlament által a 

mentesítési eljárás során tett ajánlásokat követő nyomonkövetési folyamatban, és hogy a 

mentesítési eljárás zökkenőmentes lefolytatása érdekében az EUMSZ és a másodlagos 

joganyag vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan tiszteletben tartása mellett az 

összes intézménynek együtt kell működnie a Parlamenttel;  

                                                 
1  az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió általános 

költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.); 
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3. hangsúlyozza, hogy a Bizottság levelében úgy nyilatkozik, hogy nem fogja felügyelni 

más intézmények költségvetésének végrehajtását, és hogy egy másik intézménynek 

feltett kérdésekre nem áll módjában választ adni, mert azzal megsértené az adott 

intézmény költségvetési autonómiáját; 

4. hangsúlyozza, hogy 2009 óta egyedül a Tanács nem volt hajlandó alávetni magát az 

Európai Parlament költségvetési mentesítési eljárásának azáltal, hogy visszautasította a 

szükséges információk átadását, az írásbeli kérdésekre való válaszadást, valamint a 

tanácsi költségvetés végrehajtásáról szóló meghallgatásokon és vitákon való részvételt, 

miközben az uniós közpénzekből több mint 3 milliárd euró került felhasználásra teljes 

egészében átláthatatlan módon;  

5. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Parlament és a Tanács az elmúlt években gyenge 

együttműködést tanúsított a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése terén, és úgy véli, 

hogy ez negatív jelet küld az uniós polgárok felé; 

6. úgy véli, hogy a fennálló helyzet a Szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítésének, 

különösen az intézmények közötti jóhiszemű és kölcsönös együttműködés elvének 

súlyos megszegését jelenti, és hogy sürgősen megoldást kell találni annak érdekében, 

hogy az uniós költségvetés egésze ellenőrizhető legyen; ezzel kapcsolatban utal az 

EUMSZ 15. cikkére is, amely kimondja, hogy valamennyi uniós intézmény, szerv és 

hivatal gondoskodik tevékenységének átláthatóságáról;  

7. felszólítja a Tanácsot, hogy átlátható és az uniós polgárok előtt teljes körűen 

elszámoltatható legyen azáltal, hogy a többi intézményhez hasonlóan részt vesz az éves 

mentesítési eljárásban; 

8. felszólít annak figyelembevételére, hogy az EUMSZ 319. cikkének (1) bekezdése, 

valamint az EUMSZ 317. cikkének (2) bekezdése és a költségvetési rendelet 55., 165. 

és 166. cikkei együttesen elégséges jogalapot teremtenek ahhoz, hogy a Bizottság 

mentesítésére irányuló kifejezett joga mellett a Parlament gyakorolhassa azon implicit 

jogát, hogy a Tanács esetében különálló mentesítési határozatot hozzon; 

9. kéri a Tanácsot, hogy kezdjenek tárgyalásokat az Európai Parlamenttel annak 

érdekében, hogy biztosítva legyen a Parlament ahhoz való joga, hogy a Tanács 

költségvetésének végrehajtásáról szóló információkhoz hozzájusson; úgy véli, hogy ez 

kötelezi a Tanácsot a kért információk átadására; 

10. emlékezteti a Tanácsot, hogy a Bizottság 2014. január 23-i levelében úgy nyilatkozik, 

hogy nem fogja felügyelni más intézmények költségvetésének végrehajtását, és hogy 

egy másik intézménynek feltett kérdésekre nem áll módjában választ adni, mert azzal 

megsértené az adott intézmény költségvetési autonómiáját; 

11. úgy véli, hogy bár a helyzetet javítani lehetne a szerződések keretein belül az uniós 

intézmények közötti megfelelőbb együttműködés révén, idővel szükség lehet a 

szerződések felülvizsgálatára a mentesítési eljárások átlátható menetének biztosítása 

érdekében abban az értelemben, hogy a Parlamentet kifejezett hatáskör illeti meg arra, 

hogy külön-külön adjon mentesítést az egyes intézményeknek. 
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