
 

 <NuPE>PE450.373</NuPE>/ 1 

 HU 

 

 

 

 

<Date>15.10.2010</Date> A7-0263/ 001-033 

 

 

MÓDOSÍTÁSOK 001-033  
elıterjesztette: <Committee>Költségvetési Bizottság és Költségvetési Ellenırzı 

Bizottság</Committee> 

 

Jelentés 
<Chairman>Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini</Chairman> A7-0263/2010 
Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletrıl szóló, 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek az Európai Külügyi Szolgálat tekintetében történı 

módosítása ***I 

 

Rendeleti javaslat (COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Módosítás 1 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 preambulumbekezdés 
 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Európai Közösségek általános 

költségvetésére alkalmazandó költségvetési 

rendeletrıl szóló, 2002. június 25-i 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (a 
továbbiakban: a költségvetési rendelet) 

meghatározza azokat a költségvetési 

alapelveket és pénzügyi szabályokat, 

amelyeket valamennyi jogalkotási aktusban 

tiszteletben kell tartani. A költségvetési 

rendelet egyes rendelkezéseit a Lisszaboni 

Szerzıdés által bevezetett módosítások 

figyelembevétele érdekében módosítani 

szükséges.  

(1) Az Európai Közösségek általános 

költségvetésére alkalmazandó költségvetési 

rendeletrıl szóló, 2002. június 25-i 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (a 
továbbiakban: a költségvetési rendelet) 

meghatározza azokat a költségvetési 

alapelveket és pénzügyi szabályokat, 

amelyeket valamennyi jogalkotási aktusban 

tiszteletben kell tartani. A költségvetési 

rendelet egyes rendelkezéseit a Lisszaboni 

Szerzıdés által bevezetett módosítások és 
az Európai Külügyi Szolgálatnak az 
Európai Külügyi Szolgálat szervezetének 
és mőködésének megállapításáról szóló, 
2010. július 26-i 2010/427/EU tanácsi 
határozat szerinti létrehozása 
figyelembevétele érdekében módosítani 

szükséges. 
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Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
2 preambulumbekezdés 
 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Lisszaboni Szerzıdés létrehozza az 

Európai Külügyi Szolgálatot (a 
továbbiakban: EKSZ). Az Európai Tanács 
2009. október 29–30-i következtetései 
szerint az EKSZ egyedülálló jellegő 

szolgálat, amelyet a költségvetési rendelet 

alkalmazásában intézményként kell 

kezelni. 

(2) A Lisszaboni Szerzıdés létrehozza az 

Európai Külügyi Szolgálatot (a 
továbbiakban: EKSZ). Az Európai Külügyi 
Szolgálat szervezetének és mőködésének 
megállapításáról szóló, 2010. július 26-i 
2010/427/EU tanácsi határozat szerint az 
EKSZ egyedülálló jellegő szolgálat, 

amelyet a költségvetési rendelet 

alkalmazásában intézményként kell 

kezelni. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
3 preambulumbekezdés 
 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Mivel az EKSZ-t a költségvetési 

rendelet alkalmazásában intézményként 

kell kezelni, a költségvetés EKSZ-re 

vonatkozó szakaszában megszavazott 

elıirányzatok végrehajtásáért az Európai 

Parlamentnek kell felmentést adnia az 

EKSZ számára. Az Európai Parlamentnek 

továbbra is meg kell adnia a felmentést a 

Bizottságnak a költségvetés Bizottságra 

vonatkozó szakaszának végrehajtásáért, 

ideértve azokat az operatív elıirányzatokat 

is, amelyeket a Bizottság átruházott 

felhatalmazás által engedélyezésre jogosult 

tisztviselıjeként eljáró uniós 

küldöttségvezetık hajtanak végre. 

(3) Mivel az EKSZ-t a költségvetési 

rendelet alkalmazásában intézményként 

kell kezelni, a költségvetés EKSZ-re 

vonatkozó szakaszában megszavazott 

elıirányzatok végrehajtásáért az Európai 

Parlamentnek kell felmentést adnia az 

EKSZ számára. E tekintetben az EKSZ 
teljes egészében az Európai Unió 
mőködésérıl szóló szerzıdés 319. 
cikkében, valamint a költségvetési 
rendelet 145–147. cikkében elıírt 
eljárások hatálya alá tartozik. Az EKSZ 
teljes mértékben együttmőködik a 
mentesítési eljárásban részt vevı 
intézményekkel, és adott esetben 
rendelkezésükre bocsát minden további 
szükséges információt, többek között az 
érintett testületek ülésein való részvétel 



 

 <NuPE>PE450.373</NuPE>/ 3 

 HU 

révén. Az Európai Parlamentnek továbbra 

is meg kell adnia a felmentést a 

Bizottságnak a költségvetés Bizottságra 

vonatkozó szakaszának végrehajtásáért, 

ideértve azokat az operatív elıirányzatokat 

is, amelyeket a Bizottság átruházott 

felhatalmazás által engedélyezésre jogosult 

tisztviselıjeként eljáró uniós 

küldöttségvezetık hajtanak végre. 
Tekintettel e struktúra újszerőségére, jól 
kidolgozott intézkedéseket kell alkalmazni 
az átláthatóság, valamint a költségvetési 
és pénzügyi elszámoltathatóság 
érdekében. 
 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
3 a preambulumbekezdés (új) 
 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az EKSZ-en belül a fıképviselınek 
felelısséggel tartozó költségvetési és 
igazgatási fıigazgató feladatának kell 
lennie az EKSZ igazgatása és belsı 
költségvetésének végrehajtása.  A meglévı 
keretek között eljárva követi az EU 
költségvetése III. szakaszának azon 
részére alkalmazandó adminisztratív 
szabályokat, amelyek a többéves pénzügyi 
keret V. fejezete alá tartoznak. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
3 b preambulumbekezdés (új) 
 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3b)Az EKSZ Ellenırzési osztályának meg 
kellene vizsgálnia az Unió küldöttségeinek 
mőködését, és közvetlenül az ügyvezetı 
fıtitkár alá van rendelve. 
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Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
3 c preambulumbekezdés (új) 
 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3c) Az Európai Tanács 2009. október 29–
30-i ülésén meghatározott iránymutatások 
alapján az EKSZ létrehozására vonatkozó 
vezérelvnek a költségvetési semlegességet 
célzó költséghatékonyságnak kell lennie. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
4 preambulumbekezdés 
 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A Lisszaboni Szerzıdés elıirányozza, 

hogy a bizottsági küldöttségek uniós 

küldöttségekként az EKSZ részévé válnak. 

Hatékony igazgatásuk érdekében a 

küldöttségek közös költségeit finanszírozó 

igazgatási és támogatási kiadásokat 

egyetlen támogató szolgálatnak kell 

végrehajtania. Ezért a költségvetési 
rendeletnek – a Bizottsággal egyeztetendı 

– részletes szabályok lehetıségét kell 
tartalmaznia annak érdekében, hogy 

elısegítse a költségvetés EKSZ-re és 
Tanácsra vonatkozó szakaszába bevitt, az 
uniós küldöttségek mőködési 
elıirányzatainak végrehajtását. 

 (4) A Lisszaboni Szerzıdés elıirányozza, 
hogy a bizottsági küldöttségek uniós 

küldöttségekként az EKSZ részévé válnak. 

Hatékony igazgatásuk érdekében a 

küldöttségek közös költségeit finanszírozó 

igazgatási és támogatási kiadásokat 

egyetlen támogató szolgálatnak kell 

végrehajtania.  Ezért a költségvetési 

rendeletnek – a Bizottsággal egyeztetendı 

– részletes intézkedések lehetıségét kell 
tartalmaznia annak érdekében, hogy 

elısegítse az uniós küldöttségek igazgatási 
elıirányzatainak végrehajtását. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
5 preambulumbekezdés 
 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Szükséges biztosítani az uniós 

küldöttségek mőködésének folytonosságát, 

(5) Szükséges biztosítani az uniós 

küldöttségek mőködésének folytonosságát, 
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és különösen a külsı segély küldöttségek 

általi igazgatásának folytonosságát és 

hatékonyságát. A Bizottságot ezért fel kell 

hatalmazni, hogy átruházza az operatív 

kiadások költségvetési végrehajtásával 

kapcsolatos jogköröket az EKSZ-hez mint 

különálló intézményhez tartozó uniós 

küldöttségvezetıkre. Továbbá, amennyiben 

a Bizottság a költségvetést közvetlen 

centralizált irányítással hajtja végre, 

lehetıvé kell tenni számára, hogy ezt az 

uniós küldöttségvezetıknek történı 

átruházott felhatalmazás révén is 

megtegye. A belsı igazgatási és 

kontrollrendszerek meghatározásáért 

továbbra is a Bizottság felhatalmazás által 

engedélyezésre jogosult tisztviselıjének 

kell felelnie, míg a belsı igazgatási és 

kontrollrendszerek megfelelı kialakításáért 

és mőködtetéséért, valamint a források és a 

küldöttségeiken belüli mőveletek 

igazgatásáért az uniós 

küldöttségvezetıknek kell felelniük; ezzel 

kapcsolatban évente kétszer kell jelentést 

tenniük.  

és különösen a külsı segély küldöttségek 

általi igazgatásának folytonosságát és 

hatékonyságát. A Bizottságot ezért fel kell 

hatalmazni, hogy átruházza az operatív 

kiadások költségvetési végrehajtásával 

kapcsolatos jogköröket az EKSZ-hez mint 

különálló intézményhez tartozó uniós 

küldöttségvezetıkre. Továbbá, amennyiben 

a Bizottság a költségvetést közvetlen 

centralizált irányítással hajtja végre, 

lehetıvé kell tenni számára, hogy ezt az 

uniós küldöttségvezetıknek történı 

átruházott felhatalmazás révén is 

megtegye. A belsı igazgatási és 

kontrollrendszerek meghatározásáért 

továbbra is a Bizottság felhatalmazás által 

engedélyezésre jogosult tisztviselıjének 

kell felelnie, míg a belsı igazgatási és 

kontrollrendszerek megfelelı kialakításáért 

és mőködtetéséért, valamint a források és a 

küldöttségeiken belüli mőveletek 

igazgatásáért az uniós 

küldöttségvezetıknek kell felelniük; ezzel 

kapcsolatban évente kétszer kell jelentést 

tenniük. Ennek a felhatalmazásnak 
bármikor visszavonhatónak kell lennie, a 
Bizottságra vonatkozó szabályoknak 
megfelelıen. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
8 preambulumbekezdés 
 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A költségvetés teljes bizottsági 

szakaszáért – ideértve az uniós 
küldöttségvezetıknek továbbadott 
elıirányzatokhoz kapcsolódó számviteli 
mőveleteket is – továbbra is a Bizottság 
számvitelért felelıs tisztviselıje felel. 
Ezért pontosítani kell, hogy a feladatok 
bármilyen átfedésének elkerülése 
érdekében az EKSZ számvitelért felelıs 
tisztviselıjének feladatai kizárólag a 
költségvetés EKSZ-re vonatkozó szakaszát 

(8) A költségvetés teljes bizottsági 

szakaszáért, valamint az EKSZ-re 
vonatkozó szakaszáért továbbra is a 
Bizottság számvitelért felelıs tisztviselıje 

felel. 
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érintik. 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
10 a preambulumbekezdés (új) 
 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) Annak érdekében, hogy biztosítsák 
az európai uniós költségvetés 
végrehajtásának demokratikus 
ellenırzését, az uniós küldöttségvezetık 
által benyújtott, a küldöttségen belül 
kialakított belsı igazgatási és 
kontrollrendszerekre vonatkozó 
megbízhatósági nyilatkozatokat az éves 
tevékenységi jelentéseikhez kell 
mellékelni, majd másolatban az Európai 
Parlamentnek továbbítani. 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
10 b preambulumbekezdés (új) 
 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10b) Az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 
alkalmazásában az „Unió külügyi és 
biztonságpolitikai fıképviselıje” kifejezést 
az Európai Unióról szóló szerzıdés 18. 
cikkében a fıképviselı számára 
meghatározott különbözı feladatkörökkel 
összhangban kell értelmezni. 
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Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
10 c preambulumbekezdés (új) 
 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10c) Az Európai Fejlesztési Alapnak az 
afrikai, karibi és csendes-óceáni 
államokkal folytatott fejlesztési 
együttmőködés elısegítését szolgáló 
legfontosabb uniós pénzügyi eszközként 
az Európai Unió általános költségvetése 
és az általános költségvetési rendelet 
hatálya alá kell tartoznia. 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 1 pont 
1605/2002/EK, Euratom rendelet 

1 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1) Az 1. cikk második albekezdésében a 
szöveg „a Gazdasági és Szociális 
Bizottság” kifejezés elıtt „az Európai 
Külügyi Szolgálat” kifejezéssel egészül ki. 

1) Az 1. cikk helyébe a következı szöveg 
lép: 

„1. cikk 

1. E rendelet meghatározza az Európai 
Unió általános költségvetésének („a 
költségvetés”) megállapítására és 
végrehajtására, valamint az elszámolások 
bemutatására és ellenırzésére vonatkozó 
szabályokat. 
  
2. E rendelet alkalmazásában az Európai 
Parlament, az Európai Tanács és a 
Tanács, az Európai Bizottság, az Európai 
Unió Bírósága és az Európai 
Számvevıszék az Unió intézményeinek 
tekintendık. Az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága, 
az európai ombudsman, az európai 
adatvédelmi biztos és az Európai Külügyi 
Szolgálat (EKSZ) az Unió intézményeinek 
tekintendık. 
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E rendelet alkalmazásában az Európai 
Központi Bank nem tekintendı uniós 
intézménynek.  
3. E rendelet alkalmazásában „a 
Közösségekre”, illetve „az Unióra” 
történı bármely hivatkozást az Európai 
Unióra és az Európai Atomenergia-
közösségre történı hivatkozásként kell 
érteni.” 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 3 pont 
1605/2002/EK, Euratom rendelet 

30 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„A Bizottság megfelelı módon 

rendelkezésre bocsátja az általa kezelt 
költségvetésbıl származó források 
kedvezményezettjeire vonatkozó 
információkat, amennyiben a költségvetés 

végrehajtása az 53a. cikk szerint 
centralizált alapon történik, más igazgatási 

módok esetében pedig a finanszírozás 

kedvezményezettjeire vonatkozó azon 

információkat, amelyeket a költségvetés 

lebonyolításának feladataival megbízott 

jogalanyoktól kapott.”. 

„A Bizottság megfelelı módon 

rendelkezésre bocsátja a költségvetésbıl 
származó pénzeszközök 
kedvezményezettjeire vonatkozóan általa 
birtokolt információkat, amennyiben a 

költségvetés végrehajtása centralizált 

alapon közvetlenül a Bizottság osztályai 
által vagy az 51. cikk második 
bekezdésének megfelelıen az Unió 
küldöttségei által történik, más igazgatási 

módok esetében pedig a finanszírozás 

kedvezményezettjeire vonatkozó azon 

információkat, amelyeket a költségvetés 

lebonyolításának feladataival megbízott 

jogalanyoktól kapott.” 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 4 pont 
1605/2002/EK, Euratom rendelet 

31 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4) A 31. cikk elsı bekezdésében a szöveg 

„a Gazdasági és Szociális Bizottság” 
kifejezés elıtt „az Európai Külügyi 

4) A 31. cikk elsı bekezdésében a szöveg 

„a Tanács” kifejezés elıtt „az Európai 
Tanács” kifejezéssel, a „megtervezik a 
bevételeiket” kifejezés elıtt az „és az 
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Szolgálat” kifejezéssel egészül ki. Európai Külügyi Szolgálat” kifejezéssel 
egészül ki. 
 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 4 a pont (új) 
1605/2002/EK, Euratom rendelet 

31 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4a) A 31. cikk az (1) bekezdés után a 
következı bekezdéssel egészül ki: 

 „Az EKSZ megtervezi bevételeit és 
kiadásait, és a becsléseket minden év 
július 1-jéig megküldi a Bizottságnak. A 
fıképviselı konzultál a fejlesztési 
politikáért felelıs biztossal, a 
szomszédsági politikáért felelıs biztossal, 
valamint a nemzetközi együttmőködésért, 
humanitárius segítségnyújtásért és 
válságkezelésért felelıs biztossal a 
hatáskörükbe tartozó ügyekrıl.” 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 4 b pont (új) 
1605/2002/EK, Euratom rendelet 

33 cikk – 3 bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4b) A 33. cikk a következı bekezdéssel 
egészül ki: 

 „3. A 2010/427/EU tanácsi határozat 8. 
cikkének (5) bekezdésével összhangban és 
az Unió külsı fellépéseire szánt 
költségvetés átláthatóságának biztosítása 
érdekében a Bizottság a költségvetési 
tervezetével együtt egy olyan 
munkadokumentumot is továbbít a 
költségvetési hatóságnak, amely összesített 
formában tartalmazza:  
a) az Unió külsı fellépéseivel kapcsolatos 
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valamennyi mőködési és igazgatási 
kiadást, beleértve a tagállamok KBVP-
missziókkal kapcsolatos kiadásait, 
továbbá az „Athena-mechanizmuson” és 
az induló alapon keresztül finanszírozott 
kiadásokat, valamint az elızı év során 
minden egyes különmegbízott, különleges 
képviselı, misszióvezetı vagy más hasonló 
tisztségviselı munkájával járó költségeket; 
b) az EKSZ elızı évi összes igazgatási 
kiadását küldöttségek szerint és az EKSZ 
központi igazgatására lebontva, valamint 
a mőködési költségek kimutatását 
földrajzi területenként és, tematikus 
lebontásban, küldöttségek és kiküldetés 
szerint. 
Ezen felül a melléklet: 
a) minden besorolási kategória minden 
fokozata számára megmutatja az Unió 
egyes küldöttségeiben és az EKSZ 
központi igazgatásában található 
álláshelyek számát, valamint az állandó és 
ideiglenes álláshelyek számát, beleértve a 
költségvetési elıirányzatok keretei között 
engedélyezett szerzıdéses és helyi 
alkalmazottakat is; 
b) a besorolási fokozatok és kategóriák 
szerint kimutatja az alkalmazottak 
számának bármilyen, az elızı évhez 
viszonyított növekedését vagy csökkenését 
az EKSZ központi igazgatásában és az 
Unió küldöttségei egészében;  
c) kimutatja a pénzügyi évre engedélyezett 
álláshelyek száma mellett az elızı évre 
engedélyezett álláshelyek számát is, 
valamint a tagállamokból, a Tanácstól és 
a Bizottságtól kihelyezett diplomaták által 
betöltött álláshelyek számát; 
a költségvetés-tervezet bemutatásakor az 
Európai Unió küldöttségeiben dolgozó 
személyzetet részletesen ismerteti az 
alábbiak szerint: földrajzi terület, ország 
és kiküldetés szerinti megoszlás, 
megkülönböztetve: a létszámtervben 
szereplı álláshelyeket, a szerzıdéses 
alkalmazottakat, a kirendelt nemzeti 
szakértıket, a költségvetés-tervezetben 
más típusú személyzet számára kért 
elıirányzatokat az ezen elıirányzatok 
keretén belül alkalmazható teljes 
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munkaidıs, egyenértékő személyzetre 
vonatkozó megfelelı becslésekkel.” 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 4 c pont (új) 
1605/2002/EK, Euratom rendelet 

41 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4c) A 41. cikk az alábbi bekezdéssel 
egészül ki: 

„1a. Az Európai Fejlesztési Alapokhoz 
tartozó összes bevételnek és kiadásnak 
külön költségvetési tétel alá kell tartoznia 
a Bizottságra vonatkozó szakaszban.” 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 4 d pont (új) 
1605/2002/EK, Euratom rendelet 

46 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4d) a 46. cikk (1) bekezdése a következı 
ponttal egészül ki: 

 „(5a) a közös kül- és biztonságpolitika (a 
továbbiakban: „KKBP”) mőködési 
kiadásainak teljes összegét egyetlen, 
KKBP elnevezéső költségvetési alcímben 
kell szerepeltetni. A KKBP kiadásainak 
teljes összegét a KKBP költségvetési 
fejezetének jogcímcsoportjai alá fogják 
besorolni. E jogcímcsoportokban olyan 
jogcímek kapnak majd helyet, amelyek 
legalább a fı küldöttségek KKBP 
kiadásait fedezik.”  
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Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 5 pont 
1605/2002/EK, Euratom rendelet 

50 cikk  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

5) Az 50. cikk elsı bekezdése a következı 
mondattal egészül ki: 

5) Az 50. cikk elsı bekezdése a következı 
mondatokkal egészül ki: 

„A Bizottsággal azonban részletes 
szabályokról lehet megállapodni annak 

érdekében, hogy elısegítsék az uniós 

küldöttségek a költségvetés EKSZ-re és 
Tanácsra vonatkozó szakaszába bevitt 
mőködési elıirányzatainak végrehajtását.”. 

„A Bizottsággal azonban részletes 
intézkedésekrıl lehet megállapodni annak 

érdekében, hogy elısegítsék az uniós 

küldöttségek igazgatási elıirányzatainak 
végrehajtását. 

 
Ezeknek az intézkedéseknek semmiben 
nem szabad eltérniük a költségvetési 
rendelet rendelkezéseitıl és végrehajtási 
szabályaitól.” 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 6 pont 
1605/2002/EK, Euratom rendelet 

51 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  

„A Bizottság azonban a saját szakaszának 

elıirányzatait érintı költségvetési 

végrehajtási hatásköreit átruházhatja az 

uniós küldöttségvezetıkre. Amennyiben az 

uniós küldöttségvezetık a Bizottság 

átruházott felhatalmazás által 

engedélyezésre jogosult tisztviselıjeként 

járnak el, a költségvetés végrehajtására 

vonatkozó bizottsági szabályokat 

alkalmazzák, valamint ugyanazok a 

feladatok, kötelezettségek és 

elszámoltathatóság vonatkozik rájuk, mint 

a Bizottság összes többi, átruházott 

felhatalmazás által engedélyezésre jogosult 

„A Bizottság azonban a saját szakaszának 
mőködési elıirányzatait érintı 
költségvetési végrehajtási hatásköreit 

átruházhatja az uniós küldöttségvezetıkre. 
Errıl egyidejőleg értesíti az Unió külügyi 
és biztonságpolitikai fıképviselıjét is. 
Amennyiben az uniós küldöttségvezetık a 

Bizottság átruházott felhatalmazás által 

engedélyezésre jogosult tisztviselıjeként 

járnak el, a költségvetés végrehajtására 

vonatkozó bizottsági szabályokat 

alkalmazzák, valamint ugyanazok a 

feladatok, kötelezettségek és 

elszámoltathatóság vonatkozik rájuk, mint 

a Bizottság összes többi, átruházott 
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tisztviselıjére. felhatalmazás által engedélyezésre jogosult 

tisztviselıjére. 

 A Bizottság a saját szabályaival 
összhangban visszahívhatja a 
küldöttséget. 

A második bekezdés alkalmazásában az 

Unió külügyi és biztonságpolitikai 

fıképviselıje meghozza az uniós 

küldöttségek és a bizottsági szervezeti 

egységek közötti együttmőködéséhez 

szükséges intézkedéseket.”. 

A második bekezdés alkalmazásában az 

Unió külügyi és biztonságpolitikai 

fıképviselıje meghozza az uniós 

küldöttségek és a bizottsági szervezeti 

egységek közötti együttmőködéséhez 

szükséges intézkedéseket.”  

  

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 8 pont 
1605/2002/EK, Euratom rendelet 

59 cikk – 5 bekezdés 

 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„(5) Amennyiben az 51. cikk második 

bekezdésének megfelelıen az uniós 

küldöttségvezetık átruházott felhatalmazás 

által engedélyezésre jogosult 

tisztviselıként járnak el, úgy a Bizottságot 
tekintik saját intézményüknek, ha 
engedélyezésre jogosult tisztviselıként 
ellátott feladataik ezt szükségessé teszik.”. 

„(5) Amennyiben az 51. cikk második 

bekezdésének megfelelıen az uniós 

küldöttségvezetık átruházott felhatalmazás 

által engedélyezésre jogosult 

tisztviselıként járnak el, úgy a Bizottság 
hatásköre alá esnek, amely felelıs az 
átruházott felhatalmazás által 
engedélyezésre jogosult tisztviselık 
feladatainak és felelısségi körének 
meghatározásáért, gyakorlásáért, 
irányításáért és jóváhagyásáért. A 
Bizottság errıl egyidejőleg értesíti az Unió 
külügyi és biztonságpolitikai 
fıképviselıjét is.” 
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Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 8 a pont (új) 
1605/2002/EK, Euratom rendelet 

60 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 8a) A 60. cikk (7) bekezdésének második 
albekezdése a következı mondattal 
egészül ki: 

 „Az éves tevékenységi jelentést is a 
költségvetési hatóság rendelkezésére kell 
bocsátani.” 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 9 pont 
1605/2002/EK, Euratom rendelet 

60 a. cikk  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

"60 a. cikk 

(1) Amennyiben az uniós 

küldöttségvezetık az 51. cikk második 

bekezdésének megfelelıen átruházott 

felhatalmazás által engedélyezésre jogosult 

tisztviselıként járnak el, a források 

megfelelı felhasználása vonatkozásában 

szorosan együttmőködnek a Bizottsággal 

annak érdekében, hogy biztosítsák 

különösen a pénzügyi mőveletek 

jogszerőségét és szabályszerőségét, a 

források igazgatása során a hatékony és 

eredményes pénzgazdálkodás elvének 

tiszteletben tartását, valamint az Unió 

pénzügyi érdekeinek hatékony védelmét.  

"60 a. cikk 

(1) Amennyiben az uniós 

küldöttségvezetık az 51. cikk második 

bekezdésének megfelelıen átruházott 

felhatalmazás által engedélyezésre jogosult 

tisztviselıként járnak el, a források 

megfelelı felhasználása vonatkozásában 

szorosan együttmőködnek a Bizottsággal 

annak érdekében, hogy biztosítsák 

különösen a pénzügyi mőveletek 

jogszerőségét és szabályszerőségét, a 

források igazgatása során a hatékony és 

eredményes pénzgazdálkodás elvének 

tiszteletben tartását, valamint az Unió 

pénzügyi érdekeinek hatékony védelmét.  

Ennek érdekében meghozzák a szükséges 

intézkedéseket, hogy a rájuk átruházott 

költségvetés végrehajtásának 

vonatkozásában megelızzenek minden, a 

Bizottság felelısségét esetlegesen 

veszélyeztetı helyzetet, valamint minden 

olyan érdek- vagy prioritásellentétet, amely 

hatással van a rájuk átruházott 

Ennek érdekében meghozzák a szükséges 

intézkedéseket, hogy a rájuk átruházott 

költségvetés végrehajtásának 

vonatkozásában megelızzenek minden, a 

Bizottság felelısségét esetlegesen 

veszélyeztetı helyzetet, valamint minden 

olyan prioritásellentétet, amely hatással 
lehet a rájuk átruházott pénzgazdálkodási 
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pénzgazdálkodási feladatok végrehajtására.  feladatok végrehajtására.  

  

Amennyiben a második albekezdésben 

említett helyzet vagy konfliktus alakul ki, 

az uniós küldöttségvezetık errıl 

haladéktalanul tájékoztatják az illetékes 
bizottsági szervezeti egységet, valamint az 
Unió külügyi és biztonságpolitikai 
fıképviselıjét. 

Amennyiben a második albekezdésben 

említett helyzet vagy konfliktus alakul ki, 

az uniós küldöttségvezetık errıl 

haladéktalanul tájékoztatják a Bizottság és 
az EKSZ illetékes fıigazgatóit. İk 
megteszik a megfelelı lépéseket a helyzet 
orvoslására. 

(2) Amennyiben egy uniós 

küldöttségvezetı a 60. cikk (6) 
bekezdésében említett helyzetbe kerül, a 

66. cikk (4) bekezdése szerint létrehozott, a 
pénzügyi szabálytalanságokat figyelı 

testülethez fordul. Bármely, az Unió 

érdekeit esetlegesen sértı jogellenes 

tevékenység, csalás vagy korrupció esetén 

tájékoztatja az alkalmazandó jogszabályok 

által kijelölt hatóságokat és szerveket. 

(2) Amennyiben egy uniós 

küldöttségvezetı a 60. cikk (6) 
bekezdésében említett helyzetbe kerül, a 

66. cikk (4) bekezdése szerint létrehozott, a 
pénzügyi szabálytalanságokat figyelı 

testülethez fordul. Bármely, az Unió 

érdekeit esetlegesen sértı jogellenes 

tevékenység, csalás vagy korrupció esetén 

tájékoztatja az alkalmazandó jogszabályok 

által kijelölt hatóságokat és szerveket. 

(3) Az 51. cikk második bekezdésének 

megfelelıen átruházott felhatalmazás által 

engedélyezésre jogosult tisztviselıként 

eljáró uniós küldöttségvezetık évente 
kétszer tesznek jelentést felhatalmazás által 

engedélyezésre jogosult tisztviselıjüknek, 
hogy ez utóbbi belefoglalhassa 
jelentésüket a 60. cikk (7) bekezdésében 
említett éves tevékenységi jelentésébe. Ez 
az uniós küldöttségvezetık által évente 
kétszer benyújtott jelentés információkat 
tartalmaz a küldöttségükön létrehozott 
belsı igazgatási és kontrollrendszerek 
hatékonyságáról és eredményességérıl, 
valamint a rájuk átruházott mőveletek 
igazgatásáról. 

(3) Az Unió küldöttségeinek az 51. cikk 
második bekezdésének megfelelıen 

átruházott felhatalmazás által 

engedélyezésre jogosult tisztviselıként 

eljáró vezetıi évente jelentést tesznek a 
felhatalmazás által engedélyezésre jogosult 

tisztviselıjüknek, éves tevékenységi 
jelentés formájában, értelemszerően 
alkalmazva a 60. cikk (7) bekezdését, hogy 
ez utóbbi belefoglalhassa jelentésüket az 
éves tevékenységi jelentésébe. A 
küldöttségek vezetıinek éves tevékenységi 
jelentései és a 66. cikk (3a) bekezdése 
szerinti igazoló nyilatkozatok 
mellékletként csatolandók a felhatalmazás 
által engedélyezésre jogosult tisztviselı 
éves jelentéséhez, amelyet a 60. cikk (7) 
bekezdésének megfelelıen továbbítanak 
az Európai Parlamentnek. 

 A küldöttségek vezetıi felkérésre jelentést 
tesznek költségvetési feladataik ellátásáról 
az Európai Parlament illetékes 
bizottságának.  

 Ez az uniós küldöttségvezetık által 
benyújtott idıközi éves jelentés 
információkat tartalmaz a küldöttségükön 
belül létrehozott belsı igazgatási és 
kontrollrendszerek hatékonyságáról és 
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eredményességérıl, valamint a rájuk 
átruházott mőveletek igazgatásáról. 

(4) Az 51. cikk második bekezdésének 

megfelelıen átruházott felhatalmazás által 

engedélyezésre jogosult uniós 

küldöttségvezetık a Bizottság 

felhatalmazás által engedélyezésre jogosult 

tisztviselıjének bármely kérelmére 

válaszolnak. 

(4) Az 51. cikk második bekezdésének 

megfelelıen átruházott felhatalmazás által 

engedélyezésre jogosult uniós 

küldöttségvezetık a Bizottság 

felhatalmazás által engedélyezésre jogosult 

tisztviselıjének, illetve az Európai 
Parlament illetékes bizottságának bármely 

kérelmére válaszolnak. 

 (5) A Bizottság biztosítja, hogy az 
átruházott felhatalmazások ne érintsék 
hátrányosan az Európai Parlament 
mentesítési eljárását, amellyel 
összefüggésben a Bizottság teljes körő 
felelısséget vállal az EKSZ mőködési 
költségvetése vonatkozásában.” 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 10 pont 
1605/2002/EK, Euratom rendelet 

61 cikk – 1 bekezdés 

 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

10) A 61. cikk (1) bekezdése a következı 
albekezdéssel egészül ki: 

„Az EKSZ számvitelért felelıs 
tisztviselıjének feladatai kizárólag a 
költségvetés EKSZ által végrehajtott, 
EKSZ-re vonatkozó szakaszát érintik.”. 

törölve 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 11 pont – a pont 
1605/2002/EK, Euratom rendelet 

66 cikk – 3 a bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„(3a) Az uniós küldöttségvezetık számára 

történı átruházás esetén a felhatalmazás 

„(3a) Az uniós küldöttségvezetık számára 

történı átruházás esetén a felhatalmazás 
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által engedélyezésre jogosult tisztviselı 

felel a létrehozandó belsı igazgatási és 

kontrollrendszerek meghatározásáért, 

valamint e rendszerek hatékonyságáért és 

eredményességéért. A felhatalmazás által 

engedélyezésre jogosult tisztviselı 

utasításainak megfelelıen az uniós 

küldöttségvezetık felelnek e rendszerek 

megfelelı kialakításáért és mőködtetéséért, 

valamint a felelısségük alá tartozó források 

és az uniós küldöttségen végrehajtott 

mőveletek igazgatásáért. 

által engedélyezésre jogosult tisztviselı 

felel a létrehozandó belsı igazgatási és 

kontrollrendszerek meghatározásáért, 

valamint e rendszerek hatékonyságáért és 

eredményességéért. A felhatalmazás által 

engedélyezésre jogosult tisztviselı 

utasításainak megfelelıen az uniós 

küldöttségvezetık felelnek e rendszerek 

megfelelı kialakításáért és mőködtetéséért, 

valamint a felelısségük alá tartozó források 

és az uniós küldöttségen végrehajtott 

mőveletek igazgatásáért. Hivatalba 
lépésük elıtt specifikus képzéseken kell 
részt venniük az engedélyezésre jogosult 
tisztviselı feladataival és 
kötelezettségeivel, valamint a költségvetés 
végrehajtásával kapcsolatban. 

Az uniós küldöttségvezetık az e bekezdés 

elsı albekezdése szerinti feladatokról a 

60a. cikk (3) bekezdésének megfelelıen 

tesznek jelentést. 

Az uniós küldöttségvezetık az e bekezdés 

elsı albekezdése szerinti feladatokról a 

60a. cikk (3) bekezdésének megfelelıen 

tesznek jelentést. 

Az uniós küldöttségvezetık minden évben 

megbízhatósági nyilatkozatot nyújtanak be 

a küldöttségen kialakított belsı igazgatási 

és kontrollrendszerekrıl a Bizottság 

felhatalmazás által engedélyezésre jogosult 

tisztviselıje számára annak érdekében, 

hogy az engedélyezésre jogosult tisztviselı 

elkészíthesse saját megbízhatósági 

nyilatkozatát.”. 

Az uniós küldöttségvezetık minden évben 

megbízhatósági nyilatkozatot nyújtanak be 

a küldöttségen kialakított belsı igazgatási 

és kontrollrendszerekrıl, valamint a rájuk 
átruházott mőveletek igazgatásáról, és 
azok eredményérıl a Bizottság 
felhatalmazás által engedélyezésre jogosult 

tisztviselıje számára annak érdekében, 

hogy az engedélyezésre jogosult tisztviselı 

elkészíthesse saját megbízhatósági 

nyilatkozatát. Ez, a küldöttségvezetı éves 
tevékenységi jelentésével együtt 
mellékletként csatolandó a felhatalmazás 
által engedélyezésre jogosult tisztviselı 
éves tevékenységi jelentéséhez, amely 
továbbításra kerül az Európai 
Parlamenthez.” 
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Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 11 pont – b pont 
1605/2002/EK, Euratom rendelet 

66 cikk – 5 bekezdés  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„(5) Amennyiben az uniós 

küldöttségvezetık az 51. cikk második 

bekezdésének megfelelıen átruházott 

felhatalmazás által engedélyezésre jogosult 

tisztviselıként járnak el, az e bekezdésben 

említett esetek vonatkozásában a Bizottság 

által az e cikk (4) bekezdése szerint 
létrehozott, a pénzügyi szabálytalanságokat 

figyelı testület rendelkezik hatáskörrel. 

„(5) Amennyiben az uniós 

küldöttségvezetık az 51. cikk második 

bekezdésének megfelelıen átruházott 

felhatalmazás által engedélyezésre jogosult 

tisztviselıként járnak el, az e bekezdésben 

említett esetek vonatkozásában a Bizottság 

által az e cikk (4) bekezdése szerint 
létrehozott, a pénzügyi szabálytalanságokat 

figyelı testület rendelkezik hatáskörrel. 

Ha a testület rendszerbeli problémákat 

észlel, úgy ajánlásokat tartalmazó jelentést 

küld az engedélyezésre jogosult 

tisztviselınek, az Unió külügyi és 

biztonságpolitikai fıképviselıjének, 

valamint a Bizottság felhatalmazás által 

engedélyezésre jogosult tisztviselıjének, 

feltéve hogy utóbbi nem az érintett 

személy, továbbá a belsı ellenırnek. 

Ha a testület rendszerbeli problémákat 

észlel, úgy ajánlásokat tartalmazó jelentést 

küld az engedélyezésre jogosult 

tisztviselınek, az Unió külügyi és 

biztonságpolitikai fıképviselıjének, 

valamint a Bizottság felhatalmazás által 

engedélyezésre jogosult tisztviselıjének, 

feltéve hogy utóbbi nem az érintett 

személy, továbbá a belsı ellenırnek. 

A testület véleménye alapján a Bizottság 
felkérheti az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai fıképviselıjét, hogy 

kinevezı hatóságként eljárva 

kezdeményezzen eljárást a fegyelmi vagy 

anyagi felelısség megállapítására az 

átruházott felhatalmazás által 

engedélyezésre jogosult tisztviselık ellen, 

amennyiben a szabálytalanságok a rájuk 

átruházott bizottsági hatásköröket érintik. 

Ilyen esetben a fıképviselı a személyzeti 
szabályzattal összhangban meghozza a 
szükséges intézkedéseket.”. 

A testület véleménye alapján a Bizottság 
felkéri az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai fıképviselıjét, hogy 

kinevezı hatóságként eljárva 

kezdeményezzen eljárást a fegyelmi vagy 

anyagi felelısség megállapítására az 

átruházott felhatalmazás által 

engedélyezésre jogosult tisztviselık ellen, 

amennyiben a szabálytalanságok a rájuk 

átruházott bizottsági hatásköröket érintik. 

Ilyen esetben a fıképviselı gondoskodik a 
fegyelmi eljárás végrehajtásáról és/vagy a 
kártérítés megfizettetésérıl, a Bizottság 
ajánlásának megfelelıen. 

 Ez értelemszerően vonatkozik a 
tagállamok hatóságaira a kirendelt 
alkalmazottak, valamint a tagállamok 
diplomáciai szolgálataitól érkezı 
szerzıdéses alkalmazottak tekintetében. A 
küldı tagállamra hárul minden, a 
felelısséget megállapító határozatot 
követı három éven belül be nem szedett 
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összeg terhe.” 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 12 pont 
1605/2002/EK, Euratom rendelet 

85 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

12) A 85. cikk a következı bekezdésekkel 
egészül ki: 

12) A 85. cikk a következı bekezdéssel 
egészül ki: 

„Az EKSZ belsı ellenırzésének 
alkalmazásában az 51. cikk második 
bekezdésének megfelelıen átruházott 
felhatalmazás által engedélyezésre 
jogosult tisztviselıként eljáró uniós 
küldöttségvezetık a rájuk átruházott 
pénzgazdálkodás vonatkozásában a 
Bizottság belsı ellenırének ellenırzési 
hatásköre alá tartoznak. 

A koherencia, az eredményesség és a 
költséghatékonyság érdekében a Bizottság 
belsı ellenıre az EKSZ belsı ellenıreként 
is eljár a költségvetés EKSZ-re vonatkozó 
szakaszának költségvetési végrehajtása 
tekintetében.”. 

„A Bizottság belsı ellenırének ugyanaz – 
az 1. cikkben említett – felelıssége az 
EKSZ-t illetıen, mint a Bizottság 
szervezeti egységeinek esetében.” 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 12 a pont (új) 
1605/2002/EK, Euratom rendelet 

126 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 

 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 12a) A 126. cikk (1) bekezdése a következı 
ponttal egészül ki: 

„(ca) A tıke nagyságának változásáról 
készített kimutatás, amely részletesen 
tartalmazza az év során bekövetkezett 
növekedést és csökkenést minden olyan 
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nyugdíjrendszer esetében, amely szerepel 
az Európai Közösségek tisztviselıinek 
személyzeti szabályzatában és az Európai 
Közösségek egyéb alkalmazottaira 
vonatkozó alkalmazási feltételekben.” 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 12 b pont (új) 
1605/2002/EK, Euratom rendelet 

146 cikk – 3 bekezdés 

 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12b) A 146. cikk (3) bekezdése helyébe az 
alábbi szöveg lép: 

„3. Az 1. cikk (2) bekezdése szerinti uniós 
intézmények az Európai Parlament 
számára, annak kérésére, benyújtanak 
minden, a mentesítési eljárás adott 
pénzügyi évre történı szabályszerő 
alkalmazásához szükséges információt, az 
Európai Unió mőködésérıl szóló 
szerzıdés 319. cikkével összhangban.” 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 12 c pont (új) 
1605/2002/EK, Euratom rendelet 

147 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12c) A szöveg a következı cikkel egészül 
ki: 

 „147a. cikk 
 Az EKSZ teljes egészében az Európai 

Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 319. 
cikkében, valamint a költségvetési 
rendelet 145–147. cikkében elıírt 
eljárások hatálya alá tartozik. Az EKSZ 
teljes mértékben együttmőködik a 
mentesítési eljárásban részt vevı 
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intézményekkel, és adott esetben 
rendelkezésükre bocsát minden további 
szükséges információt, többek között az 
érintett testületek ülésein való részvétel 
révén.” 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 14 pont 
1605/2002/EK, Euratom rendelet 

165 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„Az 53a. cikk értelmében a fellépések 
kedvezményezett harmadik országok vagy 

nemzetközi szervezetek általi végrehajtása 

a Bizottság részletes vizsgálatának 

tárgya.”. 

„A fellépések kedvezményezett harmadik 

országok vagy nemzetközi szervezetek 

általi végrehajtása a Bizottság részletes 

vizsgálatának tárgya.” 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus 
1 cikk – 15 pont 
1605/2002/EK, Euratom rendelet 

185 cikk – 3 bekezdés 

 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

15) A 185. cikk (3) bekezdésének helyébe 
a következı szöveg lép: 

"3. A Bizottság belsı ellenıre ugyanolyan 
hatáskört gyakorol az (1) bekezdésben 
említett szervek felett, mint a Bizottság 
szervezeti egységei, illetve az uniós 
küldöttségek tekintetében.”. 

törölve 

 

 


