
PA\840911HU.doc PE454.410v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

2010/2176(DEC)

15.12.2010

VÉLEMÉNYTERVEZET
 a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről

 a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 2009-es pénzügyi évre szóló általános 
költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
(C7-0236/2010 - (2010/2176(DEC))

A vélemény előadója: Giommaria Uggias



PE454.410v01-00 2/3 PA\840911HU.doc

HU

PA_NonLeg



PA\840911HU.doc 3/3 PE454.410v01-00

HU

JAVASLATOK

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

1. üdvözli, hogy a Számvevőszék az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 2009-es évre 
vonatkozó beszámolóját megbízhatónak ítélte, és az alapjául szolgáló tranzakciókat 
összességükben jogszerűnek és szabályszerűnek tartotta;

2. megállapítja, hogy a 2009. évi uniós költségvetésből az ügynökség 44 335 000 euró 
kötelezettségvállalási és 48 300 000 euró kifizetési előirányzatot kapott;

3. sajnálja, hogy 2008-hoz hasonlóan a költségvetés megállapítására vonatkozó eljárások 
nem voltak elég szigorúak, aminek következtében nagy volt a költségvetési 
átcsoportosítások száma, és magas a törölt kifizetési előirányzatok aránya, ami a tervezés 
és a nyomon követés hiányosságait jelzi, valamint azt, hogy nem tudták tiszteletben tartani 
az évenkéntiség költségvetési elvét;

4. tudomásul veszi az ügynökség arra vonatkozó vállalását, hogy az átcsoportosítások 
csökkentése érdekében javítja a tervezést és a nyomon követést; aggodalmának ad hangot 
a tárgyalásos közbeszerzési eljárások magas aránya miatt is, amelyekről jelentést kellet 
volna készíteni a költségvetési hatóság számára; tudomásul veszi, hogy az ügynökség a 
közbeszerzési eljárásokról szóló jelentéstételét a költségvetési rendelettel összhangban 
állónak tekinti;

5. üdvözli, hogy az ügynökség elfogadott egy ötéves stratégiát, mivel ezzel reagált a 
Számvevőszék előző jelentésében megfogalmazott észrevételekre, amelyeket a 2010. 
május 5-i parlamenti állásfoglalás hagyott jóvá1; felszólítja az ügynökséget, hogy folytassa 
a fő teljesítménymutatók kidolgozását;

6. aggodalmának ad hangot a felvételi eljárások ellenőrzésének eredményei miatt; tudomásul 
veszi az ügynökség állítását, hogy az eljárásokat frissítették; úgy véli, hogy amikor a 
Bizottság az ügynökség számára új feladatok kijelölését javasolja, fontos, hogy a 
személyzet felvétele átláthatóan és megkülönböztetéstől mentesen történjen; 

7. javasolja, hogy a Parlament adja meg a mentesítést az Európai Tengerbiztonsági 
Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2009-es pénzügyi évre szóló 
költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0109.


