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2006. évi mentesítés: Európai Unió – II. szakasz – Tanács  

1. Az Európai Parlament 2008. április 22-i határozata az Európai Unió 2006-os pénzügyi 

évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz 

– Tanács (C6–0364/2007 – 2007/2039(DEC)) 

 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre vonatkozó általános 

költségvetésére1, 

– tekintettel az Európai Közösség 2006-os pénzügyi évre vonatkozó végleges éves 

beszámolójára – I. kötet (C6–0364/2007)2, 

– tekintettel a mentesítő hatóságoknak szóló, a 2006. évi belső könyvvizsgálatokról 

szóló éves tanácsi jelentésre, 

– tekintettel a 2006-os pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves 

számvevőszéki jelentésre és a Számvevőszék különjelentéseire az ellenőrzés alá vont 

intézmények válaszaival együtt3, 

– tekintettel a Számvevőszék által az EK-Szerződés 248. cikke értelmében kiállított, az 

elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 

szabályszerűségét igazoló megbízhatósági nyilatkozatra4, 

– tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkének (10) bekezdésére, valamint 274., 275. és 

276. cikkére, 

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó 

költségvetési rendeletről szóló 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 

rendeletre5 és különösen annak 50., 86., 145., 146. és 147. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére és V. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0096/2008) 

1. mentesítést ad a Tanács főtitkára számára a 2006-es pénzügyi évre szóló tanácsi 

költségvetés végrehajtására vonatkozóan; 

2. észrevételeit az alábbi állásfoglalásban fejti ki; 

                                                 
1  HL L 78., 2006.3.15. 
2  HL C 274., 2007.11.15., 1. o. 
3  HL C 273., 2007.11.15., 1. o. 
4  HL C 274., 2007.11.15., 130. o. 
5  HL L 248., 2002.9.16., 1. o. A legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 

9. o.) módosított rendelet. 



3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét 

képező állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bíróságnak, a Számvevőszéknek, 

Európai Beruházási Banknak, valamint a tagállamok nemzeti és regionális ellenőrzési 

intézményeinek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L-sorozat) 

való közzétételéről. 



2. Az Európai Parlament 2008. április 22-i állásfoglalása az Európai Unió 2006-os 

pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről 

szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, II. szakasz – Tanács 

(C6-0364/2007 – 2007/2039(DEC)) 

 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre vonatkozó általános 

költségvetésére1, 

– tekintettel az Európai Közösség 2006-os pénzügyi évre vonatkozó végleges éves 

beszámolójára – I. kötet (C6–0364/2007)2, 

– tekintettel a mentesítő hatóságoknak szóló, a 2006. évi belső könyvvizsgálatokról 

szóló éves tanácsi jelentésre, 

– tekintettel a 2006-os pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves 

számvevőszéki jelentésre és a Számvevőszék különjelentéseire az ellenőrzés alá vont 

intézmények válaszaival együtt3, 

– tekintettel a Számvevőszék által az EK-Szerződés 248. cikke értelmében kiállított, az 

elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 

szabályszerűségét igazoló megbízhatósági nyilatkozatra4, 

– tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkének (10) bekezdésére, valamint 274., 275. és 

276. cikkére, 

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó 

költségvetési rendeletről szóló 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 

rendeletre5 és különösen annak 50., 86., 145., 146. és 147. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére és V. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0096/2008) 

1. megállapítja, hogy 2006-ban a Tanács 626 102 378,31 euró összegű 

kötelezettségvállalási előirányzat felett rendelkezett (2005-ben: 586 182 640,52 euró), 

amelynek felhasználási aránya 91,79% volt;kevesebb mint 2005-ben (96,69%); 

2. megállapítja, hogy az időbeli elhatárolás szerinti könyvelés 2005. január 1-jei 

bevezetését követően a Tanács pénzügyi kimutatásai 90 578 934 euró összegű pozitív 

mérleget mutatnak és azonos összegű aktívákat és passzívákat (498 579 523 euró); 

3. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a többi intézménytől eltérően a Tanács – az 1970-ben 

                                                 
1  HL L 78., 2006.3.15. 
2  HL C 274., 2007.11.15., 1. o. 
3  HL C 273., 2007.11.15., 1. o. 
4  HL C 274., 2007.11.15., 130. o. 
5  HL L 248., 2002.9.16., 1. o. A legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 

9. o.) módosított rendelet. 



kötött kölcsönös bizalmon alapuló megállapodásra (az 1970. április 22-i tanácsi ülés 

jegyzőkönyvében rögzített állásfoglalás) és a költségvetési rendeletben erre vonatkozó 

követelmény hiányára hivatkozva – nem nyújt be éves tevékenységi jelentést az 

Európai Parlamentnek; felhívja a Tanácsot, hogy vizsgálja újból azon döntését, amely 

szerint nem jelentet meg és a Parlamentnek nem továbbít a nyilvánosság és az 

adófizetők felé való nagyobb elszámoltathatóság érdekében készített tevékenységi 

jelentést; 

4. kiemeli a Számvevőszék fent említett éves jelentése 10.14. bekezdésében tett azon 

megállapítását, amely szerint a Tanács az Európai Tanács üléseinek távközlési 

szolgáltatásokkal való ellátására irányuló szerződést meghosszabbította, és e 

hosszabbítást helytelenül a költségvetési rendelet végrehajtási szabályai 126. cikke (1) 

bekezdésének e) pontjával indokolta; 

5. e tekintetben egyetért a Számvevőszékkel, hogy nyílt pályázati eljárást kellett volna 

kiírni a szerződés lejárta előtt; tudomásul veszi azonban a Tanács válaszaiban említett 

különleges körülményeket, vagyis hogy a Tanács titkársága minden erőfeszítésének az 

új LEX épület elfoglalásával kapcsolatos projektekre kellet irányulnia; megjegyzi, 

hogy 2007-ben a szerződést pályáztatás nélkül újból meghosszabbították; üdvözli 

azonban a tényt, hogy új pályázati eljárást indítottak, amelynek 2008 júliusától új 

szerződést kell eredményeznie; 

6. megelégedéssel nyugtázza, hogy a Tanácsnak sikerült mintegy kétharmad arányban 

csökkenteni az A és B kategóriába sorolt személyzet esetében az 1997. december 31. 

előtt felhalmozódott túlórákért járó és fel nem használt pótlólagos éves 

szabadságállományokat; megjegyzi, hogy a Tanács igazgatása a meglévő 

szabadságállományok 2009-re történő megszüntetésére irányuló kötelező érvényű 

rendelkezéseket jelentetett meg, és ösztönzi a Tanácsot, hogy tartsa tiszteletben a saját 

magára szabott határidőt; 

7. üdvözli azt a tényt, hogy a Tanács Főtitkárságának a kiküldetésekre vonatkozó új belső 

szabályai 2007. június 1-jén hatályba léptek, 2007 októberénél korábban, amely 

időpontot a Tanács a Számvevőszék 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó megfigyeléseire 

adott válaszában jelezte; 

8. megelégedéssel nyugtázza a létrehozott munkacsoportot és annak a Tanács tagjai 

küldötteinek utazási költségeit visszatérítő rendszer reformja érdekében tett javaslatait; 

támogatja a Tanács szándékát, hogy szigorú ellenőrzéseket vezessen be a tagállamok 

költségkimutatásaira vonatkozóan addig, amíg a 2009-ben bevezetésre kerülő új 

elektronikus belépőkártya-rendszer tökéletesen nem működik; 

9. megjegyzi, hogy az általános igazgatási kérdések szolgálatának 2005. január 1. és 

2007. július 1. között többek között az volt a feladata, hogy koordinálja és felügyelje a 

belső ellenőr javaslatainak végrehajtását, ezzel megakadályozva őt abban, hogy 

biztosítsa saját javaslatainak nyomon követését; üdvözli azt a tényt, hogy e felelősség 

újból a belső ellenőrre hárul; 

10. kiemeli, hogy a fent említett kölcsönös bizalmon alapuló megállapodás az Európai 

Parlament költségvetésére vonatkozó szakasz tekintetében kimondja, hogy „[a] Tanács 

vállalja, hogy nem módosítja az Európai Parlament kiadásaira vonatkozó becslést. Ez a 

vállalás csak addig kötelező, amíg a kiadásokra vonatkozó becslés nem ütközik a 



közösségi rendelkezésekkel, különösen az Európai Közösségek tisztviselőinek 

személyzeti szabályzata és a Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási 

feltételek, valamint az intézmények székhelyei vonatkozásában”; 

11. ismételten kijelenti, hogy a kölcsönös bizalmon alapuló megállapodás korára és a 

benne használt szavak, valamint az azoknak tulajdonított jelentés vagy értelmezés 

közötti jelentős eltérésre való tekintettel a dokumentumot esetleg felül kellene 

vizsgálni; mindenesetre jelenleg semmi nem akadályozza azt, hogy a Tanácsot – mint 

valamennyi egyéb intézményt – a rendes mentesítési eljárás alá vessék; 

12. üdvözli e tekintetben, hogy a Tanács, valamint az egyéb közösségi szervek és 

intézmények valamennyien elfogadják azt a bevett gyakorlatot, amely szerint a 

Parlament mentesíti a főtitkáraikat a költségvetésük végrehajtása tekintetében, 

határozottan sajnálja azonban, hogy a költségvetési rendelet ezen eljárással kapcsolatos 

utalást nem, csupán a Bizottság mentesítésével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz; 

13. maximális átláthatóság biztosítására szólít fel a közös kül- és biztonságpolitika 

(KKBP) terén; felkéri a Tanácsot annak biztosítására, hogy az Európai Parlament, a 

Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás 

hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi 

megállapodás1 42. pontjával összhangban a Tanács működési költségvetésében ne 

jelenjen meg a KKBP-vel kapcsolatos kiadás; 

14. ösztönzi a Tanácsot, hogy az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre vonatkozó általános 

költségvetésének II. szakasza 3. címében („Az intézmény által betöltött különleges 

funkciók gyakorlása során felmerülő költségek”)2 – amely a Tanácsra vonatkozik – 

tételenként jelezze a kiadások pontos természetét, lehetővé téve ezzel a Parlament 

számára annak ellenőrzését, hogy a fent említett intézményközi megállapodást 

betartják; fenntartja magának a jogot, hogy megtegye az esetleg szükséges lépéseket, 

amennyiben megsértik a megállapodást; 

15. felkéri a Tanácsot, hogy nyújtsa be a Parlamentnek az egyes európai biztonsági és 

védelmi politikai küldetéseknek, illetve az EU különmegbízottjai – akiknek 

cselekvéseit állítólag rendszeresen vizsgálják és értékelik – cselekvéseinek utólagos 

értékelését. 

 

                                                 
1  HL C 139., 2006.6.14., 1. o., a 2008/29/EK Európai Parlamenti és Tanácsi határozattal (HL L 6., 

2008.1.10., 7. o.) módosítva. 
2  HL L 78., 2006.3.15., 1. 273. o. 


