
AD\891008HU.doc PE478.345v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

2011/2230(DEC)

9.2.2012

VÉLEMÉNY
az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Rendőrakadémia 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó mentesítésről
(C7-0290/2011 - 2011/2230(DEC))

A vélemény előadója: Véronique Mathieu



PE478.345v02-00 2/5 AD\891008HU.doc

HU

PA_NonLeg



AD\891008HU.doc 3/5 PE478.345v02-00

HU

JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy bár a Számvevőszék megfelelően megbizonyosodott 
arról, hogy az Európai Rendőrakadémiának (a továbbiakban: az akadémia) a 2010 
december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója minden lényeges 
szempontból megbízható, a Számvevőszék megállapította, hogy 2010-ben a 2009-ről 
áthozott előirányzatok 48%-ának megfelelő összeget, azaz több mint 1 600 000 EUR-t 
törölni kellett, és ez a helyzet ellenkezik az évenkéntiség költségvetési elvével;

2. felhívja a figyelmet arra, hogy bár a Számvevőszék az akadémia éves beszámolójának 
alapjául szolgáló műveleteket jogszerűnek és szabályosnak ítélte, azt is kiemelte, hogy a 
tanfolyamok és szemináriumok szervezésének költségeire vonatkozóan az e 
tevékenységekkel kapcsolatos költségtérítési igények jóváhagyására használt eljárásából 
hiányzott a következetesség, különösen az alátámasztó dokumentumok hiánytalanságát 
illetően; megjegyzi, hogy az akadémia válasza szerint a pénzügyi beszámolók és 
költségtérítési igények benyújtásakor a résztvevők teljes, aláírt listájának benyújtására 
vonatkozó kötelező előírást az akadémia igazgatótanácsának 2011. március 10-i 
11/2011/GB határozata tartalmazza;

3. megjegyzi, hogy az akadémia igazgatótanácsának 2011. március 10-i 11/2011/GB 
határozatának megfelelően az akadémia tevékenységeire vonatkozó költségtérítést jelentős 
részben felülvizsgálták, és számos intézkedést tisztáztak a költségvetési rendelet szigorú 
végrehajtása tekintetében, továbbá kialakítottak egy rendkívül fegyelmezett megközelítést 
a visszatéríthető költségeket illetően, beleértve a kötelező jelentéstételre vonatkozókat is;

4. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az akadémia igazgatótanácsa 2011. szeptember 29-i 
34/2011/GB határozatának elfogadását megelőzően a visszatérítésre vonatkozó benyújtási 
határidőket nem hajtották végre, így nem volt jelentős előrelépés ezen benyújtási 
határidők betartása tekintetében; emlékeztet arra, hogy a benyújtási határidők túllépése a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodást akadályozó fő tényezők egyike; tudomásul 
veszi, hogy a 34/2010/GB határozatnak megfelelően a benyújtási határidő után beérkező 
kérelmekre nem fizetnek költségtérítést; kéri az akadémiát, hogy folyamatosan 
tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot e határozat végrehajtásának állásáról;

5. tudomásul veszi a Számvevőszék azon megjegyzését, amely a 2007 és 2008 között 
időszak magánkiadásainak finanszírozására felhasznált előirányzatokra vonatkozóan egy 
külső cég által végzett utólagos ellenőrzés eredményének nyomon követésére vonatkozik; 
üdvözli az akadémia válaszát, amely szerint a korábbi igazgatóra vonatkozó, 2 014,94 
eurós összeg visszatérítésére irányuló visszafizetési felszólításnak 2011 decemberében 
teljes mértékben eleget tettek; 

6. üdvözli az akadémia igazgatótanácsa 2011. június 15-i 24/2011/GB határozatát, amely 
2012. január elsejével feloszlat fennálló bizottságokat, ezáltal csökkentve a különféle 
struktúrák közötti vertikális átfedést; kéri az igazgatótanácsot, hogy hozzon drasztikus 
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döntéseket a fennálló munkacsoportok vonatkozásában; emlékeztet arra, hogy a 
2005/681/JHA határozat 10. cikkének (10) bekezdése előírja, hogy az igazgatótanács –
„szigorúan szükséges esetekben” – úgy határozhat, hogy munkacsoportokat hoz létre, 
amelyek ajánlásokat készíthetnek, illetve az igazgatótanács által szükségesnek ítélt 
tanácsadói feladatokat javasolhatnak; 

7. tudomásul veszi az akadémia válaszát, amely szerint eljárási szabályzatát úgy módosította, 
hogy az igazgatótanács szokásos üléseinek számát elnökségenként egyre korlátozza, és 
határt szab a nemzeti küldöttségek méretének is, mivel arra ösztönöz minden egyes 
tagállamot, hogy az ülésekre legfeljebb két küldöttet delegáljon;

8. elismeri az akadémia azon kijelentését, hogy a Bizottság az akadémia 2010-es 
költségvetését 1 000 000 EUR-val csökkentette, de hangsúlyozza, hogy a 2010-re 
előirányzott összeg megegyezik a 2009. évivel;

9. felkéri a Bizottságot, hogy szigorúan felügyelje az akadémia költségvetésének 
végrehajtását;

10. megállapítja, hogy az akadémia költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítést 
még inkább az év során nyújtott teljesítményére kell alapozni;
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