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2007. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Bíróság 

1. Az Európai Parlament 2009. április 23-i határozata az Európai Unió 2007-es pénzügyi 

évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz 

– Bíróság (C6-0418/2008 – 2008/2278(DEC)) 

 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó általános 

költségvetésére1, 

– tekintettel az Európai Közösségek 2007-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves 

beszámolójára, 2007 – I. kötet (C6-0418/2008)2, 

– tekintettel a Bíróságnak a 2007-ben elvégzett belső ellenőrzésekről a mentesítésért 

felelős hatóság számára készített éves jelentésére, 

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2007-es pénzügyi év költségvetésének 

végrehajtásáról szóló éves jelentésére3, az ellenőrzés alá vont intézmények válaszaival 

együtt, 

– tekintettel a Számvevőszéknek az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául 

szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az EK-Szerződés 248. 

cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára4, 

– 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 szabályzatának 71. cikkére és V. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0151/2009), 

1. mentesítést ad a Bíróság hivatalvezetője számára a Bíróság 2007-es pénzügyi évre 

szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan; 

2. észrevételeit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze; 

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

                                                 
1  HL L 77., 2007.3.16. 
2  HL C 287., 2008.11.10., 1. o. 
3
  HL C 286, 2008.11.10., 1. o. 

4  HL C 287., 2008.11.10., 111. o. 
5  HL L 248., 2002.9.16., 1.o. 



állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bíróságnak, a Számvevőszéknek, az 

Európai Ombudsmannak és az Európai Adatvédelmi Biztosnak, és gondoskodjon az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről (L sorozat). 

2. Az Európai Parlament 2009. április 23-i állásfoglalása az Európai Unió 2007-es 

pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről 

szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, IV. szakasz – Bíróság 

(C6-0418/2008 – 2008/2278(DEC)) 

 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó általános 

költségvetésére1, 

– tekintettel az Európai Közösségek 2007-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves 

beszámolójára, 2007 – I. kötet (C6-0418/2008)2, 

– tekintettel a Bíróságnak a 2007-ben elvégzett belső ellenőrzésekről a mentesítésért 

felelős hatóság számára készített éves jelentésére, 

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2007-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetés 

végrehajtásáról szóló éves jelentésére3, az ellenőrzés alá vont intézmények válaszaival 

együtt, 

– tekintettel a Számvevőszéknek az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául 

szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az EK-Szerződés 248. 

cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára4, 

– 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 szabályzatának 71. cikkére és V. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0151/2009), 

1. megjegyzi, hogy 2007-ben az Európai Bíróság összesen 275 millió euró (2006-ban: 

252 millió euró6) összegű kötelezettségvállalási előirányzat felett rendelkezett, 

amelynek felhasználási aránya 96,84% volt, magasabb, mint tavaly; 

2. örömmel állapítja meg, hogy a Bíróság 2007 júliusában a Bíróság, az Elsőfokú Bíróság 
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és a Közszolgálati Törvényszék tagjaira és volt tagjaira vonatkozó magatartási 

kódexet1 fogadott el, amely többek között arra kötelezi őket, hogy vagyonnyilatkozatot 

nyújtsanak be a Bíróság elnökének; ragaszkodik azonban ismételt kéréséhez, hogy az 

átláthatóság érdekében – noha erre nézve jelenleg nincs jogi előírás – tegyék közzé a 

konkrét nyilatkozatokat, például a Bíróság weboldalán; javasolja továbbá egy 

független ellenőrző tisztviselő kinevezését, akinek évente nyilvános jelentést kellene 

készítenie a beérkezett nyilatkozatokról a hiteles monitoring és ellenőrzés biztosítása 

érdekében; 

3. rámutat arra, hogy 2007-ben a tisztviselők és a szolgálatban lévő ügynökök (ideiglenes 

személyzet és szerződéses ügynökök) száma egy év alatt 7,9%-kal, összesen 1.928-ra, 

nőtt, elsősorban Bulgária és Románia csatlakozása miatt; 

4. üdvözli a javulást a képzett személyzetnek az EPSO által szervezett versenyvizsgák 

alapján a Személyzeti Szabályzat hatálya alá tartozó felvétele, valamint az egyes 

álláshelyekkel (főként tolmácsok és informatikai szakemberek) kapcsolatos 

nehézségek leküzdése terén; 

5. rámutat arra, hogy 2007-es éves jelentésének 11.19 pontjában az Európai 

Számvevőszék a következő észrevételeket tette: "az Európai Bíróság igazgatási 

bizottságának a szerződéses személyzet felvételével és foglalkoztatásával kapcsolatos 

határozata nem határoz meg a 'kisegítő feladatokat végző szerződéses személyzetre' 

vonatkozó kiválasztási eljárást [...] Következésképpen, nincsenek az Európai Bíróság 

által megállapított, rövid távú szerződések alapján olyan személyzet felvételére 

vonatkozó normál kiválasztási eljárások, akik bizonyos, feladataik ellátására képtelen 

személyek helyettesítését látnák el"; 

6. támogatja a Számvevőszék véleményét, miszerint a kisegítő feladatokat végző 

szerződéses alkalmazottakra vonatkozó külön kiválasztási eljárások (például felvételi 

bizottságok alkalmazása) hiányában "a Bíróságnál alkalmazott rendelkezések nem 

biztosítják, hogy ilyen esetekben teljes mértékben teljesüljenek 'az Európai Közösségek 

egyéb alkalmazottaira vonatkozó foglalkoztatási feltételekben' meghatározott 

követelmények, és hogy a nem objektív kiválasztásnak még a látszata is elkerülhető 

legyen"; kéri ezért, hogy alkossanak megfelelő kiválasztási eljárásokat a szerződéses 

személyzet ezen kategóriájára is; 

7. elégedettségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy 2007. október 1-je óta két külön 

igazgatási egység (egy belső ellenőrzési egység és egy ellenőrzési egység) jött létre két 

külön egységvezetővel, ami véget vetett annak az elmúlt években a Számvevőszék és a 

Parlament által egyaránt bírált helyzetnek, amikor is a belső ellenőrzési szolgálat 

vezetője felelt az engedélyezésre jogosult tisztviselő tevékenységének előzetes 

ellenőrzéséért; 

8. elégedetten jegyzi meg, hogy 2007. december 12-én az Európai Bíróság igazgatási 

bizottsága módosította a belső ellenőr működési szabályzatát azért, hogy a belső 

ellenőrzési egység éves munkaprogramját a szervezetet fenyegető tényleges kockázat 

értékelése alapján fogadják el; 

9. megjegyzi, hogy a tárgyi eszközök elidegenítésére vonatkozóan új eljárást vezettek be 
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egy új, integrált irányítási és pénzügyi ellenőrzési rendszer (SAP) 2007-ben történt 

létrehozásával összefüggésben, amely a Sucre-Abac számviteli és menedzsment 

rendszer helyébe lépett 2008. január 1-jén; üdvözli, hogy az új SAP rendszert 

intézményközi alapon fejlesztette ki a Tanács, a Számvevőszék és a Bíróság, ami 

jelentős költségvetési megtakarításokat, a részt vevő intézmények számára pedig jobb 

hatékonyságot eredményez; 

10. szintén üdvözli a gyümölcsöző intézményközi együttműködést a Számvevőszékkel a 

képzést illetően; 

11. üdvözli, hogy a tárgyalásos eljárás útján odaítélt szerződések számát az odaítélt 

szerződések arányában a 2006. évi 34%-ról 2007-ben 32%-ra csökkentették (a 60 000 

eurót meghaladó összegű szerződések esetében, a költségvetési rendelet végrehajtási 

szabályainak1 módosítását követően); ösztönzi az Európai Bíróságot, hogy folytassa az 

ezen arány további csökkentésére irányuló erőfeszítéseit; 

12. megjegyzi, hogy tulajdonképpen 2006 volt az újonnan létrehozott Közszolgálati 

Törvényszék igazságszolgáltatási tevékenységének második éve, miután 2005 

decemberében megkezdte működését, és hogy eljárási szabályzata 2007. november 1-

jén lépett hatályba; 

13. üdvözli, hogy negyedik éve minden évben csökkent a Bíróság előtt folyó eljárások 

időtartama, és 2006-hoz képest majdnem 10%-kal nőtt a befejezett ügyek száma; 

aggodalommal jegyzi azonban meg, hogy a folyamatban lévő ügyekben mutatkozó 

lemaradás mindhárom bíróság esetében nőtt, különösen az Elsőfokú Bíróságnál (12%-

os emelkedés a 2006-os 1.029 ügyről 1.154 ügyre 2007-ben); 

14. megérti, hogy az Elsőfokú Bíróság előtt folyamatban lévő ügyek számában 

bekövetkezett lényeges emelkedés oka a Bíróság elé vitt új ügyek számának 

növekedése, valamint a benyújtott keresetek egyre inkább bonyolult és sokszínű volta; 

teljes mértékben támogatja a Bíróságnak a belső szervezete és munkafolyamatai 

felülvizsgálatára irányuló erőfeszítéseit, hatékonyságának javítása és az ügyhátralék 

csökkentése érdekében; 

15. üdvözli a Bíróság költségvetési és pénzügyi irányításáról szóló jelentésnek a Hivatalos 

Lapban történő közzétételét 2007-ben2, amely a Bíróság 2007-es beszámolójával 

együtt jelent meg, és amely számot ad, többek között, az előirányzatok 

végrehajtásának mértékéről, és összegzést nyújt az előirányzatoknak a 2007-es 

pénzügyi év során végrehajtott átcsoportosításairól; 

16. dicsérettel illeti a Bíróságot azon kialakult gyakorlata miatt, hogy tevékenységi 

jelentésében külön fejezetet szán a Parlament korábbi mentesítő határozataival és a 

Számvevőszék jelentéseivel kapcsolatban, abban az évben tett lépések ismertetésére; 

17. megjegyzi, hogy a költségvetési rendelet közbeszerzésre vonatkozó szabályai – az 

eddigi módosítások ellenére – továbbra is túlzott terheket rónak az olyan kisebb 

intézményekre, mint például a Bíróság, különösen a viszonylag kis összegű pályázatok 
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2  HL C 15., 2009.1.21., 1. o. 



vonatkozásában; felkéri a Bizottságot, hogy a költségvetési rendelet módosítására 

irányuló bármely jövőbeli javaslat kidolgozását megelőző előkészítő munka során 

folytasson széleskörű konzultációt a Bíróság hivatalvezetőjével és igazgatásával annak 

biztosítására, hogy aggályaik teljes mértékben figyelembe vételre kerüljenek a 

végleges tervezetben. 


