
P6_TA(2009)0264 

2007. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Európai Adatvédelmi 

Biztos 

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

évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz 

– Európai Adatvédelmi Biztos (C6-0424/2008 – 2008/2283(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 – I. kötet (C6-0424/2008)2, 

– tekintettel az Európai Adatvédelmi Biztosnak 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 jelentésére, az ellenőrzés alá vont intézmények válaszaival 

együtt3, 

– 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 (A6–0154/2009), 

1. mentesítést ad az Európai Adatvédelmi Biztosnak a 2007-es pénzügyi évre szóló 

költségvetésének végrehajtására vonatkozóan; 

2. észrevételeit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze; 
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3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot és az annak szerves részét képező 

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, IX. szakasz – Európai 

Adatvédelmi Biztos (C6-0424/2008 – 2008/2283(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 – I. kötet (C6-0424/2008)2, 

– tekintettel az Európai Adatvédelmi Biztosnak a 2007-ben elvégzett belső 

ellenőrzésekről a mentesítésért felelős hatóság számára készített jelentésére, 

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

végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az ellenőrzés alá vont intézmények válaszaival 

együtt3, 

– 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 (A6–0154/2009), 

1. megjegyzi, hogy 2007-ben az Európai Adatvédelmi Biztos 5 millió euró (2006-ban: 

4,1 millió euró6) összegű kötelezettségvállalási előirányzat felett rendelkezett, amely 

2006-hoz képest majdnem 20%-os emelkedést jelent, és amelynek felhasználási aránya 

86,14%-os volt, alacsonyabb a többi intézmény felhasználási arányának átlagánál 

(93,84%); 

2. megjegyzi, hogy az Európai Adatvédelmi Biztos rendelkezésére álló állandó 

álláshelyek száma a 2006-os 24-ről 2007-ben 29 álláshelyre nőtt (+21%); ezzel 

összefüggésben üdvözli az Európai Adatvédelmi Biztosnak mind a feladatok, mind a 

                                                 
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. 

6
 2005: 2,8 millió euró. 



személyzet bővítésének korlátozására irányuló szándékát, kontrollált növekedést 

alkalmazva az új alkalmazottak teljes mértékű befogadásának, megfelelő 

beilleszkedésének és képzésének biztosítása érdekében; 

3. rámutat arra, hogy a Számvevőszék éves jelentésében jelezte, hogy az Európai 

Adatvédelmi Biztos tekintetében az ellenőrzés nem eredményezett jelentős 

észrevételeket; 

4. emlékeztet arra, hogy 2006. december 7-én a Bizottság, a Parlament és a Tanács 

főtitkárságai közötti, az Európai Adatvédelmi Biztos által is aláírt adminisztratív 

együttműködési megállapodást 2007. január 16-án kezdődő hatállyal további három 

évre meghosszabbították; 

5. megállapítja, hogy a fent említett megállapodás értelmében az Európai Adatvédelmi 

Biztos valamennyi kiküldetésének adminisztrációját a Bizottság Elszámolás Hivatala 

végzi, és a kiküldetések során felmerülő szállásköltségek visszatérítésére ugyanazok a 

belső szabályok vonatkoznak személyzetének két kategóriájára, a biztosra és 

helyettesére és a személyzetre; 

6. emlékeztet arra, hogy 2006. november 7-i határozatában az Európai Adatvédelmi 

Biztos úgy döntött, hogy létrehoz egy belső ellenőrzési struktúrát, tevékenységeinek és 

követelményeinek megfelelően; megjegyzi, hogy az Európai Adatvédelmi Biztos 

szolgálatai által végzett első értékelés bemutatta e belső ellenőrzési rendszer 

funkcionalitását és hatékonyságát; 

7. elégedetten veszi tudomásul, hogy a belső ellenőrzési szolgálat (IAS) által kiadott első 

ellenőrzési jelentés 2007 szeptemberében érkezett be, és a jelentés azonosított 

bizonyos kérdéseket, amelyek orvoslást igényelnek; elégedettséggel tölti el, hogy az az 

Európai Adatvédelmi Biztos által is elfogadott IAS ajánlások végrehajtását 2008-ban 

elsődleges fontosságú feladatnak tekintették, és ennek következtében 2008 elején 

cselekvési tervet dolgoztak ki; ösztönzi az Adatvédelmi Biztost, hogy maradéktalanul 

hajtsa végre a cselekvési tervet; 

8. üdvözli, hogy az Adatvédelmi Biztos és a helyettese minden évben nyilatkozatot tesz 

közzé pénzügyi érdekeltségeiről az európai parlamenti képviselők által évente 

kitöltötthöz hasonló nyomtatványon, amely releváns információt tartalmaz olyan 

tényekről, mint az adóköteles szakmai tevékenységek, a fizetéssel járó állások vagy 

tevékenységek; 

9. gratulál az Európai Adatvédelmi Biztosnak a 2007. szeptember 12-i határozatához, 

miszerint csatlakozik az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 1999. 

május 25-i intézményközi megállapodáshoz az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF)1 

által, az 1073/1999/EK rendelet2 alapján létrehozott rendszer alkalmazása során 

végzett belső vizsgálatokról; 

10. kéri, hogy az Európai Adatvédelmi Biztos a következő tevékenységi jelentésében 

(2008-as pénzügyi év) szánjon egy fejezetet a Parlament korábbi mentesítési 
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határozatai nyomán az adott évben hozott intézkedések részletes ismertetésére, kitérve 

az ajánlások be nem tartásának lehetőség szerinti indokolására is; 

11. megjegyzi, hogy a költségvetési rendelet közbeszerzésre vonatkozó szabályai - az 

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

intézményekre, mint például az Európai Adatvédelmi Biztos, különösen a viszonylag 

kis összegű pályázatok vonatkozásában; felkéri a Bizottságot, hogy a költségvetési 

rendelet módosítására irányuló bármely jövőbeli javaslat kidolgozását megelőző 

előkészítő munka során folytasson széleskörű konzultációt a Európai Adatvédelmi 

Biztossal és titkárságával annak biztosítására, hogy aggályaik teljes mértékben 

figyelembe vételre kerüljenek a végleges tervezetben. 

 


