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2007. évi mentesítés: az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 

1. Az Európai Parlament 2009. április 23-i határozata az Európai Unió Szerveinek 

Fordítóközpontja 2007-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó 

mentesítésről (C6-0434/2008 – 2008/2261(DEC)) 

 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2007-es pénzügyi évre 

vonatkozó végleges éves beszámolójára1, 

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2007-es 

pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, a 

Fordítóközpont 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 az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja létrehozásáról szóló, 1994. 

november 28-i 2965/94/EK tanácsi rendeletre4, és különösen 14. 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 (A6-0178/2009), 

1. mentesítést ad az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja igazgatója számára a 

Fordítóközpont 2007-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására 

vonatkozóan; 

2. észrevételeit az alábbi állásfoglalásban foglalja össze; 

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

állásfoglalást az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja igazgatójának, a 

                                                 
1  HL C 278., 2008.10.31., 42. o. 
2  HL C 311., 2008.12.5., 116. o. 
3  HL L 248., 2002.9.16., 1.o. 
4  HL L 314., 1994.12.7., 1. o. 
5  HL L 357., 2002.12.31., 72. o. 



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 az Európai Unió Szerveinek 

Fordítóközpontja 2007-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról 

(C6-0434/2008 – 2008/2261(DEC)) 

 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2007-es pénzügyi évre 

vonatkozó végleges éves beszámolójára1, 

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2007-es 

pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, a 

Fordítóközpont 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 az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja létrehozásáról szóló, 1994. 

november 28-i 2965/94/EK tanácsi rendeletre4, és különösen 14. 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 (A6-0178/2009), 

1. megállapítja, hogy az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja végleges éves 

beszámolója megfelel a Számvevőszék jelentése mellékletének; 

2. jóváhagyja az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2007-es pénzügyi évre 

vonatkozó elszámolásának lezárását; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Unió Szerveinek 

Fordítóközpontja 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., 42. o. 
2  HL C 311., 2008.12.5., 116. o. 
3  HL L 248., 2002.9.16., 1.o. 
4  HL L 314., 1994.12.7., 1. o. 
5  HL L 357., 2002.12.31., 72. o. 



3. Az Európai Parlament 2009. április 23-i állásfoglalása az Európai Unió Szerveinek 

Fordítóközpontja 2007-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó 

mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (C6-0434/2008 – 

2008/2261(DEC)) 

 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2007-es pénzügyi évre 

vonatkozó végleges éves beszámolójára1, 

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2007-es 

pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, a 

Fordítóközpont 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 az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja létrehozásáról szóló, 1994. 

november 28-i 2965/94/EK tanácsi rendeletre4, és különösen 14. 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 (A6-0178/2009), 

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 az Európai Unió 

Szerveinek Fordítóközpontja igazgatójának a Fordítóközpont 2006-os pénzügyi évre 

szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan6, és a mentesítési határozatot 

kísérő állásfoglalásában többek között 

- tudomásul vette a Számvevőszék 2006-os jelentésében tett észrevételét, hogy 2006-

                                                 
1  HL C 278., 2008.10.31., 42. o. 
2  HL C 311., 2008.12.5., 116. o. 
3  HL L 248., 2002.9.16., 1.o. 
4  HL L 314., 1994.12.7., 1. o. 
5  HL L 357., 2002.12.31., 72. o. 
6  HL L 88., 2009.3.31., 118. o. 



ra 16,9 millió euró költségvetési többlet halmozódott fel, és hogy a Fordítóközpont 

2007-ben 9,3 millió eurót térít vissza ügyfeleinek; egyetért a Számvevőszékkel, 

hogy a többlet ilyen mértékű felhalmozódása arra enged következtetni, hogy a 

fordításokra vonatkozó árképzési módszer nem volt elég pontos, 

- reményét fejezte ki, hogy hamarosan megoldás születik a munkáltatói nyugdíj-

hozzájárulás fizetésének ügyében; 

1. tudomásul veszi a Számvevőszék észrevételét, hogy a közbeszerzési eljárások 

ellenőrzése azt mutatta, hogy az odaítélési szempontok értékelését nem dokumentálták 

megfelelően, mivel hiányzott a javasolt különböző alternatívák közti végső választás 

alátámasztását szolgáló költség-haszon-elemzés; 

2. tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék úgy vélte, hogy a hat ellenőrzött munkaerő-

felvételi eljárásból egynél az eljárás átláthatóságát nem biztosították, mivel 

anomáliákat tárt fel a dokumentációban; 

3. tudomásul veszi a Fordítóközpont hajlandóságát arra, hogy a Számvevőszék által 

jelzett, a közbeszerzési és a munkaerő-felvételi eljárásokra vonatkozó problémákat 

nyomon kövesse, és megfelelően átalakítsa eljárásait; 

4. elvárja, hogy a Fordítóközpont a 2008-as tevékenységi jelentésében beszámoljon a 

megtett nyomon követési intézkedésekről és az elért eredményekről; 

A korábbi mentesítések nyomon követése 

5. megállapítja, hogy 2007-ben a Fordítóközpont 9 300 000 eurót térített vissza 

ügyfeleinek a korábbi pénzügyi évekből áthozott többletből; 

6. nem tudja elfogadni azt, hogy bár a mentesítési állásfoglalások évek óta kiemelik ezt a 

problémát, még mindig nem találtak megoldást a Fordítóközpont és a Bizottság közötti 

konfliktusra a munkavállalók nyugdíjjárulékához való munkáltatói hozzájárulás 

ügyében; 

7. tudomásul veszi, hogy a Fordítóközpont tartalékot hozott létre e hozzájárulás 

kifizetésének eshetőségére, és 2007-re vonatkozóan ez a tartalék 2 228 928 euró; 

8. ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság és a Fordítóközpont gyorsan oldja meg a 

személyzetnek járó nyugdíjjárulék-hozzájárulással kapcsolatos vitát; kéri a 

Fordítóközpont, hogy tájékoztassa a mentesítő hatóságot a tárgyalások eredményeiről; 

o 

o o 

9. a mentesítési határozatot kísérő egyéb, horizontális jellegű észrevételek tekintetében 

utal az uniós ügynökségek pénzügyi gazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2009. 

április 23-i állásfoglalására1. 

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0274. 


