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JAVASLATOK 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot 

mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 

következő javaslatokat: 

1. örömmel nyugtázza, hogy a Számvevőszék a 2012-es pénzügyi év vonatkozásában 

szabályszerűnek minősítette az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség elszámolásait; 

2. tudomásul veszi, hogy az ügynökség éves költségvetése 2012-ben 150,2 millió euró 

volt, amelyből 36,6 millió euró az Európai Uniótól, 113,6 millió euró pedig egyéb 

forrásokból − köztük díj- és illetékbevételekből (83 millió euró) − származott, és hogy 

a végrehajtás aránya 97%-os volt; 

3. emlékeztet az ügynökségnek a maximális repülésbiztonság Európa-szerte történő 

biztosítása terén betöltött fontos szerepére; továbbá emlékeztet arra, hogy az egységes 

európai égboltra vonatkozó szabályozás jelenlegi felülvizsgálata az Európai 

Repülésbiztonsági Ügynökség hatásköreinek megerősítéséhez vezethet; az ügynökség 

hatásköreinek megerősítése esetén ragaszkodik ahhoz, hogy az ügynökség megkapja 

azokat a pénzügyi, anyagi és emberi erőforrásokat, amelyek lehetővé teszik 

feladatainak sikeres végrehajtását; 

4. örömmel nyugtázza, hogy az ügynökség az Európai Parlament 2013. április 17-i 

állásfoglalására reagálva korrekciós intézkedéseket hozott az összeférhetetlenséggel és 

a munkaerő-felvétellel kapcsolatos problémák tekintetében, nevezetesen 

iránymutatásokat vezetett be a kiválasztási eljárásokra vonatkozóan, és külön 

képzéseket indított az ügynökség személyzete számára az összeférhetetlenségeket 

érintően; a Bizottságnak és az EASA-nak jelentést kell tennie a Tanács és az Európai 

Parlament számára az összeférhetetlenségek felszámolása terén elért eredményekről; 

5. elégedettségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az ügynökség szabványosított 

eljárást dolgozott ki az elszámolások utólagos ellenőrzésére, és felhívja az 

ügynökséget, hogy a Számvevőszék ajánlásainak megfelelően folytassa az optimális 

módszertan kidolgozására irányuló erőfeszítéseit; 

6. javasolja, hogy a Parlament adja meg a mentesítést az Európai Repülésbiztonsági 

Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló 

költségvetésének végrehajtására vonatkozóan. 



 

PE526.092v02-00 4/4 AD\1019895HU.doc 

HU 

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE 

Az elfogadás dátuma 20.2.2014    

A zárószavazás eredménye +: 

–: 

0: 

28 

4 

0 

A zárószavazáson jelen lévő tagok Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael 

Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes 

Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Franco 

Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios 

Koumoutsakos, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine 

Meissner, Dominique Riquet, Brian Simpson, Giommaria Uggias, Peter 

van Dalen, Patricia van der Kammen, Artur Zasada 

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Spyros Danellis, Isabelle Durant, Eider Gardiazábal Rubial, Alfreds 

Rubiks, Bernadette Vergnaud, Janusz Władysław Zemke 

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 

(187. cikk (2) bekezdés) 

Birgit Sippel, Robert Sturdy 

 
 


