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2007. évi mentesítés: Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai 

Megfigyelőközpontja 

1. Az Európai Parlament 2009. április 23-i határozata a Kábítószer és a Kábítószer-

függőség Európai Megfigyelőközpontja 2007-es pénzügyi évre szóló költségvetésének 

végrehajtására vonatkozó mentesítésről (C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)) 

 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának 

2007-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára1, 

– tekintettel a Számvevőszéknek a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai 

Megfigyelőközpontja 2007-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról 

szóló jelentésére, a Megfigyelőközpont válaszaival együtt2, 

– tekintettel a Tanács 2009. február 10-i ajánlására (5588/2009 – C6-0060/2009, 

– tekintettel az EK-Szerződésre, és különösen 276. cikkére, 

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó 

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

rendeletre3, és különösen 185. cikkére, 

– tekintettel a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjáról 

szóló, 2006. december 12-i 1920/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre4, és 

különösen 15. cikkére, 

– tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett 

szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 

2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre5, és különösen 94. cikkére, 

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

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, 

Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A6-0175/2009), 

1. mentesítést ad a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai 

Megfigyelőközpontjának igazgatója számára a Megfigyelőközpont 2007-es pénzügyi 

évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan; 

2. észrevételeit az alábbi állásfoglalásban foglalja össze; 

                                                 
1 HL C 278., 2008.10.31., 67. o. 
2 HL C 311., 2008.12.5., 164. o. 
3 HL L 248., 2002.9.16., 1.o. 
4 HL L 376., 2006.12.27., 1. o. 
5 HL L 357., 2002.12.31., 72. o. 



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

állásfoglalást a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 

igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon 

közzétételükről az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat). 



2. Az Európai Parlament 2009. április 23-i határozata a Kábítószer és a Kábítószer-

függőség Európai Megfigyelőközpontja 2007-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának 

lezárásáról (C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának a 

2007-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára1, 

– tekintettel a Számvevőszéknek a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai 

Megfigyelőközpontja 2007-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról 

szóló jelentésére, a Megfigyelőközpont válaszaival együtt2, 

– tekintettel a Tanács 2009. február 10-i ajánlására (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– tekintettel az EK-Szerződésre, és különösen 276. cikkére, 

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó 

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

rendeletre3, és különösen 185. cikkére, 

– tekintettel a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjáról 

szóló, 2006. december 12-i 1920/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre4, és 

különösen 15. cikkére, 

– tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett 

szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 

2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre5, és különösen 94. cikkére, 

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

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, 

Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A6-0175/2009), 

1. megállapítja, hogy a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai 

Megfigyelőközpontja végleges éves beszámolója megfelel a Számvevőszék jelentése 

mellékletének; 

2. jóváhagyja a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2007-

es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Kábítószer és a Kábítószer-

függőség Európai Megfigyelőközpontja igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és 

a Számvevőszéknek, és gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában (L sorozat). 

                                                 
1 HL C 278., 2008.10.31., 67. o. 
2 HL C 311., 2008.12.5., 164. o. 
3 HL L 248., 2002.9.16., 1.o. 
4 HL L 376., 2006.12.27., 1. o. 
5 HL L 357., 2002.12.31., 72. o. 



3. Az Európai Parlament 2009. április 23-i állásfoglalása a Kábítószer és a Kábítószer-

függőség Európai Megfigyelőközpontja 2007-es pénzügyi évre szóló költségvetésének 

végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező 

megjegyzésekkel C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának a 

2007-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára1, 

– tekintettel a Számvevőszéknek a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai 

Megfigyelőközpontja 2007-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról 

szóló jelentésére, a Megfigyelőközpont válaszaival együtt2, 

– tekintettel a Tanács 2009. február 10-i ajánlására (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– tekintettel az EK-Szerződésre, és különösen 276. cikkére, 

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó 

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

rendeletre3, és különösen 185. cikkére, 

– tekintettel a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjáról 

szóló, 2006. december 12-i 1920/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre4, és 

különösen 15. cikkére, 

– tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett 

szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 

2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre5, és különösen 94. cikkére, 

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

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, 

Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A6-0175/2009), 

A. mivel a Számvevőszék kijelentette, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a 2007-es 

pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az 

annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek, 

B. mivel 2008. április 22-én a Parlament megadta a mentesítést a Kábítószer-függőség 

Európai Megfigyelőközpontja igazgatójának a Megfigyelőközpont 2006-os pénzügyi 

évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan6, és a mentesítési határozatot 

kísérő állásfoglalásában a Parlament a Megfigyelőközpont 2007-re és a 2007–2009-es 

időszakra szóló munkaprogramjából többek között a következő stratégiai 

                                                 
1 HL C 278., 2008.10.31., 67. o. 
2 HL C 311., 2008.12.5., 164. o. 
3 HL L 248., 2002.9.16., 1.o. 
4 HL L 376., 2006.12.27., 1. o. 
5 HL L 357., 2002.12.31., 72. o. 
6 HL L 88., 2009.3.31., 134. o. 



célkitűzéseket emelte ki: 

–  a pénzügyi tranzakciók utólagos ellenőrzési rendszerének kialakítása, 

–  kockázatértékelési és belső ellenőrzési képesség kifejlesztése „házon belül”, 

–  integrált erőforrás-kezelési eszközök és eljárások kifejlesztése, valamint a külső 

szinergiák ösztönzése, különösen a szintén lisszaboni székhelyű Európai 

Tengerbiztonsági Ügynökséggel (EMSA), 

–  strukturáltabb és hatékonyabb emberi erőforrás-politika végrehajtása, 

–  az új lisszaboni székhelyre történő sikeres átköltözés, 

1. tudomásul veszi a Számvevőszék megállapítását, hogy az informatikai műveletekre 

vonatkozó költségvetési tétel a 2007 októberében elfogadott végleges költségvetésben 

a 2006 decemberében 2007-re vonatkozóan elfogadott eredeti költségvetéshez képest 

több mint 80%-kal nőtt; 

2. tudomásul veszi a Megfigyelőközpont magyarázatát, amely szerint az informatikai 

felszerelésre támadt többletigény csak 2007 harmadik negyedévében merült fel, 

amikor rögzítették a Megfigyelőközpont új székhelyre történő költözésének 

menetrendjét és a műszaki szükségleteket; 

3. tudomásul veszi a Számvevőszék megállapítását, hogy nézeteltérés áll fenn a 

Megfigyelőközpont és Norvégia között Norvégiának a Megfigyelőközpont 

munkájában való pénzügyi részvételével kapcsolatban, aminek oka az, hogy az 

eredetileg aláírt megállapodásban szereplő képlet (a Megfigyelőközpont ezt 

alkalmazza) nem egyezik meg azzal a képlettel, amely a Hivatalos Lapban közzétett 

megállapodásban szerepel (Norvégia ezt alkalmazza); tudomásul veszi a 

Számvevőszék megállapítását, amely szerint az alkalmazott képletek eltérése 

következtében a hozzájárulásnak a központ által számított összege megközelítőleg 

80 000 euróval magasabb a Norvégia által számított összegnél; 

4. elégedett a Megfigyelőközpont által az előadónak nyújtott tájékoztatással, hogy azóta 

kompromisszumos megoldás született, amelynek értelmében Norvégia 34 230 euró 

egyösszegű kifizetést tett, és beleegyezett abba, hogy a 2007-es gyakorlatból eredő, 

fent említett különbség fennmaradó összegének erejéig lemond a Megfigyelőközpont 

munkájához adott hozzájárulásának fennálló többletéről; továbbá 2008-ban a 

Megfigyelőközpont számítási módszerét, 2009-től kezdve pedig Norvégia számítási 

módszerét alkalmazzák; 

5. tudomásul veszi, hogy a Megfigyelőközpont igazgatója 2008. március 1-én átvette az 

ügynökségek hálózatának koordinátori szerepét, 2009. február 28-áig; 

A korábbi mentesítések nyomon követése 

6. tudomásul veszi a Megfigyelőközpont 2007-es tevékenységi jelentéséből, hogy a 

tudomásul veszi eljárásokat és eszközöket hozott létre a rendszeres felügyeleti és 

utólagos ellenőrzések érdekében, valamint továbbfejlesztette az emberi erőforrások 

kezelését, különösen azáltal, hogy emberi erőforrás-portált hozott létre az intraneten, 



amely tájékoztatást nyújt az alkalmazandó szabályokról és folyamatokról; 

7. üdvözli, hogy a Megfigyelőközpont szorosan együttműködik a szintén lisszaboni 

székhelyű Európai Tengerbiztonsági Ügynökséggel (EMSA) az épületek, 

infrastruktúrák és szolgáltatások közös használata terén; megjegyzi, hogy az új 

épületbe történő átköltözés 2009 első negyedévében esedékes; 

o 

o o 

8. a mentesítő határozatot kísérő, egyéb horizontális jellegű észrevételek tekintetében utal 

az EU ügynökségek pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2009. április 23-i 

állásfoglalására1. 

 

 

 

                                                 
1  Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0274. 


