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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. komolyan aggódik amiatt, hogy bár a Számvevőszék jogszerűnek és szabályszerűnek 
találta az Akadémia éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyleteket, kivételeket is
kiemelt, nevezetesen azt, hogy néhány közbeszerzési eljárás szabálytalan volt: az 
Akadémia négy alkalommal szerződés és pályázati eljárás nélkül szerzett be árukat és 
szolgáltatásokat, összesen 344 111 euró értékben, és egy másik esetben az eljárást egy 
közbeszerzésekben járatlan munkatárs folytatta le, így nem állapítottak meg pályázati 
feltételeket, nem kértek be és nem kaptak pénzügyi ajánlatot, illetve nem került sor 
pénzügyi értékelésre (összesen 11 000 euró értékben); tudomásul veszi, hogy válaszában
az Akadémia kijelenti, hogy visszafizettetési utasítás kiadására került sor a volt igazgató 
ellen;

2. helyteleníti, hogy a tanácsadókkal és szakértőkkel kötött megbízási szerződések 
jogellenesek voltak, mivel az Akadémia felülvizsgált pénzügyi szabályzatát nem küldték 
meg a Bizottságnak, ezért nem is lépett hatályba;

3. megjegyzi, hogy bizonyos esetekben nem folytak vizsgálatok, mint azon esetekben, 
amikor a közbeszerzési eljárásokat nem követték megfelelően és amikor az aláírt 
megbízási szerződések jogellenesek voltak;

4. felszólít a költségvetési tervezés – 2011 végéig teljesen végrehajtandó és befejezendő –
javításának nyomon követésére annak érdekében, hogy az új eljárások mielőbb hatályba 
léphessenek;

5. megjegyzi, hogy a 2009 végére felhalmozódott feldolgozatlan számlákat mára teljesen 
átvizsgálták és rendezték, így megszűnt az elmaradás és nem maradt fent pénzügyi kár;

6. helyteleníti, hogy egy nem megfelelően elkészített munkaerő-felvételi szerződés még 
mindig érvényben van; felhívja az Akadémiát, hogy haladéktalanul orvosolja a 
szabálytalanságot;

7. helyteleníti azon eseteket, melyekben az előirányzatokat magáncélú kiadások fedezésére 
használták fel; megjegyzi, hogy a külső könyvvizsgálat befejeződött, és felszólít e 
kiadások visszafizettetési eljárásának mielőbbi elvégzésére;

8. megjegyzi, hogy bár az Akadémiának új vezetősége van, még nem számoltak el az összes 
múltbeli hibával; tudomásul veszi az Akadémia új vezetősége által végrehajtott 
javításokat, és a Bizottság megjegyzéseit, miszerint 2010-ben az Akadémia jelentősen 
javította teljesítményét költségvetésének végrehajtása tekintetében;

9. tudomásul veszi az Akadémia válaszát, hogy amennyiben egy belső vizsgálat nyomán 
személyes elszámoltathatóság állapítható meg, az alkalmazandó rendeletekkel 
összhangban az Akadémia meg fogja tenni a szükséges intézkedéseket;
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10. úgy véli, hogy tekintettel a 2009-ben előfordult jelentős számú következetlenségre és 
hibára 2009-re nem adható meg a mentesítés;

11. megjegyzi, hogy az Akadémia költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítést 
még inkább az év során nyújtott teljesítményére kell alapozni.


