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JAVASLATOK

A Halászati Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal feladatainak fontosságát, és 
üdvözli hatékony működését, amelyről a Halászati Bizottság is meggyőződhetett a 
Hivatalban tett 2010. júniusi látogatásán, és amelyet 2012-es következő látogatásán ismét 
meg fog vizsgálni;

2. felhívja a figyelmet arra, hogy a Számvevőszék megerősítette, hogy a 11 000 000 eurós 
költségvetést mutató éves beszámoló hűen tükrözi a Hivatal 2010. december 31-i 
pénzügyi helyzetét, illetve az akkor véget ért évben lezajlott műveletek és pénzáramlások 
eredményét, összhangban a Hivatal pénzügyi szabályzatának előírásaival;

3. megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a Számvevőszék kijelentette, hogy a Hivatal 2010. 
december 31-én lezárult pénzügyi évre vonatkozó beszámolója alapjául szolgáló 
tranzakciók minden lényegi szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

4. elégedett azzal, hogy a belső ellenőrzési rendszer ajánlásait megfelelően kezelték és 
dolgozták fel; elégedetten jegyzi meg, hogy a belső ellenőrzési csoportot költséghatékony 
módon az Európai Tengerbiztonsági Ügynökséggel közösen működtetik, ami példaként 
szolgálhatna a bevett gyakorlatokra a többi ügynökség számára;

5. kéri ugyanakkor a Számvevőszéket, hogy folytassa tovább a Hivatal felvételi és 
közbeszerzési eljárásainak vizsgálatát; ennek kapcsán felhívja a Hivatal figyelmét a 
„2009. évi mentesítés: az ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése” 
című 2011. május 10-i állásfoglalásának1 (5)–(10) bekezdésében („a közbeszerzési 
eljárások gyengeségei” számos ügynökség esetében) és (12)–(14) bekezdésében 
megfogalmazott észrevételekre („felvételi eljárások”);

6. javasolja a mentesítés megadását a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal ügyvezető 
igazgatója számára a Hivatal 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására 
vonatkozóan.

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0163.
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