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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

A. mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 319. cikke értelmében 
egyedül az Európai Parlament feladata az Európai Unió általános költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó felelősség alóli mentesítés megadása, és mivel a Tanács 
költségvetése az Unió költségvetésének egyik szakasza;

B. mivel az EUMSZ 319. cikke értelmében a Parlament mentesítést ad a Bizottságnak;

C. mivel az Unió különböző intézményeinek, szerveinek és hivatalainak külön-külön adott 
mentesítés hosszú múltra visszatekintő gyakorlat, amelyet a Tanács kivételével minden 
más intézmény elfogad, és mivel ez annak érdekében jött létre, hogy átláthatóságot és 
demokratikus elszámoltathatóságot biztosítson az Unió polgárai felé, valamint hogy 
megvalósuljon a csalás ellen szükséges küzdelem;

D. mivel az EUMSZ 319. cikkének (2) bekezdése értelmében a Bizottság az Európai 
Parlament kérésére köteles megadni a Parlamentnek a kiadások végrehajtásával, illetve 
a pénzügyi ellenőrző rendszerek működésével kapcsolatos minden szükséges 
tájékoztatást;

E. mivel az Európai Parlament eljárási szabályzatának 100. cikke („Egyéb mentesítési 
eljárások”) értelmében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikke 
értelmében a Bizottság számára a költségvetés végrehajtására vonatkozó mentesítés 
megadásával kapcsolatos eljárást szabályozó rendelkezések a következőkre is 
megfelelően alkalmazandók: az Európai Parlament elnökének mentesítésére irányuló 
eljárás, a Tanács, az Európai Unió Bírósága, a Számvevőszék, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága költségvetésének végrehajtásáért felelős 
személyek mentesítési eljárása, a Bizottságnak az Európai Fejlesztési Alap 
költségvetése végrehajtására vonatkozó mentesítésére irányuló eljárás, az uniós 
feladatokat ellátó, jogilag független jogalanyok költségvetési irányításáért felelős 
szervek mentesítési eljárása;

F. mivel a mentesítési eljárás zökkenőmentes lefolytatása érdekében az EUMSZ és a 
vonatkozó másodlagos jog vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan tiszteletben 
tartása mellett az összes intézménynek együtt kell működnie a Parlamenttel; mivel a 
Tanács mentesítési eljárásban való együttműködésének hiánya azt eredményezte, hogy 
a Parlament 2009 óta megtagadja a mentesítés megadását a Tanács főtitkára számára; 
mivel a Tanács részéről az együttműködés folyamatos hiánya lehetetlenné teszi, hogy a 
Parlament megalapozott döntést hozzon a mentesítés megadásáról, ami tartósan negatív 
hatást gyakorol a polgároknak az uniós intézmények hitelességéről és az uniós források 
felhasználásának átláthatóságáról kialakított képére; mivel az együttműködés hiánya az 
intézmények működését is hátrányosan érinti, és hiteltelenné teszi a Szerződésekben 
rögzített, a költségvetési gazdálkodás politikai ellenőrzésére irányuló eljárást;

G. mivel az Európai Számvevőszék jelentéseinek figyelembevételével a mentesítési eljárás 
a szóban forgó intézmény beszámolójának vizsgálatára szolgál annak ellenőrzése 
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céljából, hogy a végrehajtás jogszerű és szabályszerű-e, valamint tiszteletben tartja-e a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveit;

1. kiemeli, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés és a költségvetési rendelet 
értelmében a Parlament fontos szerepet játszik a mentesítési eljárásban, és 
intézményként teljes mértékben elismerve a Tanács ajánlástevő szerepét a mentesítési 
eljárásban, hangsúlyozza, hogy fenn kell tartani a megkülönböztetést a Parlament és a 
Tanács eltérő szerepében, hogy be lehessen tartani a Szerződésekben és a költségvetési 
rendeletben lefektetett intézményi keretet;

2. emlékeztet arra, hogy a Parlament az egyes intézményeknek, szerveknek és 
hivataloknak külön-külön ad mentesítést, azt követően, hogy megvizsgálta a benyújtott 
dokumentumokat és a Parlament által feltett kérdésekre adott válaszokat, és miután 
meghallgatta a többi intézmény főtitkárát; úgy véli, hogy a Szerződésekben előírt 
módon a Parlament által a Bizottságnak adott mentesítéssel összefüggésben, ilyen 
módon tovább erősíti a többi uniós intézmény, szerv és hivatal demokratikus 
legitimitását, átláthatóságát és elszámoltathatóságát;

3. úgy véli, hogy a kérdőívekben a különböző intézményekhez, szervekhez és 
hivatalokhoz intézett számos visszatérő kérdésre – például a nemek közötti és a 
földrajzi egyensúlyra, az összeférhetetlenségre, a lobbizásra és a visszaélést bejelentő 
személyek védelmére vonatkozó kérdésekre – adott válaszokat esetleg bele lehetne 
foglalni az EUMSZ 318. cikkével összhangban elkészített, az Unió pénzügyeiről szóló 
értékelő jelentésbe, amennyiben ezek a kérdések kapcsolódnak a költségvetés 
végrehajtásához; emlékeztet arra, hogy az EUMSZ 318. cikkében említett jelentést az 
EUMSZ 319. cikkének (1) bekezdése kifejezetten megemlíti mint a mentesítési eljárás 
keretében megvizsgálandó egyik dokumentumot;

4. emlékeztet arra, hogy a költségvetési rendelet értelmében minden intézmény és szerv 
köteles megfelelő intézkedéseket hozni az Európai Parlament mentesítő határozatát 
kísérő észrevételek nyomán, és jelentést tenni az ezen észrevételek fényében hozott 
intézkedésekről; rámutat, hogy amennyiben egy intézmény a felszólítást követően 
megtagadja e követelmény teljesítését, az az EUMSZ 265. cikke szerinti mulasztás 
megállapítása iránti keresethez vezethet;

5. emlékeztet az Európai Parlament által kiemelt, az eddigi mentesítési eljárások során 
tartósan fennálló problémákra, melyeket a Tanács együttműködésének hiánya okozott, 
és azt eredményezte, hogy a Parlament a 2009–2017. évi pénzügyi évekre vonatkozóan 
megtagadta a mentesítés megadását a Tanács főtitkára számára; megismétli, hogy a 
Tanácsnak a többi intézményhez hasonlóan teljes mértékben és jóhiszeműen részt kell 
vennie az éves mentesítési eljárásban annak érdekében, hogy átlátható és az uniós 
polgárok előtt teljes körűen elszámoltatható legyen az Unió intézményeként rábízott 
pénzeszközök tekintetében; hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van az Európai 
Parlament és a Tanács közötti egyetértési megállapodásra a Parlament számára annak 
érdekében biztosítandó információkról, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 
mentesítésről tájékozott döntést hozhasson, amely megfelelően tiszteletben tartja az 
intézmények által a mentesítési eljárásban betöltött különböző szerepeket; üdvözli az 
éves mentesítési eljárás során az Európai Parlament és a Tanács közötti 
együttműködésről szóló informális dokumentumról a Parlament és a Tanács között 
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folytatott tárgyalások során eddig elért eredményeket, és felhívja mindkét intézményt, 
hogy fokozzák erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy indokolatlan késedelem nélkül 
mielőbb megállapodás szülessen; úgy véli, hogy amennyiben a Tanáccsal folytatott 
tárgyalások nem járnak sikerrel, azokat ki kell terjeszteni a Bizottságra is annak 
biztosítása érdekében, hogy a Parlament megkapja a szükséges információkat arra 
vonatkozóan, hogy a Tanács hogyan hajtja végre költségvetését, akár közvetlenül, akár 
a Bizottságon keresztül;

6. üdvözli Věra Jourová alelnökjelölt és Johannes Hahn biztosjelölt parlamenti 
meghallgatása során tett nyilatkozatát, miszerint hajlandóak szerepet vállalni e 
kérdésben annak érdekében, hogy nagyobb átláthatóságot lehessen elérni a Tanács 
költségvetésének végrehajtása tekintetében; felhívja a figyelmet az Európai Bíróság 
vonatkozó ítélkezési gyakorlatára, miszerint az adófizetőknek és a közvéleménynek 
joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon az állami bevételek felhasználásáról;

7. úgy véli, hogy a biztosjelöltek kötelezettségvállalásai pozitív hozzáállásbeli változást 
jelentenek a Bizottság eddigi álláspontjához képest, amint azt a Bizottság 2014. január 
23-i levelében kifejtette, amelyben kijelentette, hogy a Bizottságtól nem várható el, 
hogy felügyelje a többi intézmény költségvetésének végrehajtását;

8. javasolja, hogy amennyiben az egyetértési megállapodásról szóló tárgyalásokat nem 
folytatják mielőbb, a Parlament ragaszkodjon ahhoz, hogy a következő többéves 
pénzügyi keretről szóló tárgyalásokkal összefüggésben illesszenek be egy 
időszakonkénti felülvizsgálati záradékot az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és 
a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodásra 
irányuló javaslatba, amelynek értelmében a három intézmény kötelezettséget vállalna 
arra, hogy közösen határozzák meg a szükséges információk megosztására és az 
Európai Parlament számára történő nyújtására vonatkozó gyakorlati eljárásokat a 
mentesítési eljárás keretében, valamint hogy haladéktalanul tárgyalásokat kezdenek 
ennek érdekében;

9. úgy véli, hogy bár a jelenlegi helyzetet javítani lehetne a szerződések keretein belül az 
uniós intézmények közötti jobb együttműködés révén, a mentesítési eljárás jobb 
átláthatóságának biztosítása érdekében idővel szükség lehet fontolóra venni a 
Szerződések felülvizsgálatának lehetőségét, abban az értelemben, hogy a Parlamentet 
kifejezett hatáskör illesse meg arra vonatkozóan, hogy külön-külön adjon mentesítést 
valamennyi intézménynek és szervnek; hangsúlyozza, hogy a Parlament illetékes 
bizottságának alaposan meg kell vizsgálnia az ilyen változásoknak a Szerződésekben 
előírt intézményközi egyensúlyra gyakorolt hatását.
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