
– tekintettel eljárási szabályzata 70. cikkére és V. mellékletére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a többi érintett bizottság véleményére
(A6-0108/2006),

A. mivel az EK-Szerződés 274. cikke értelmében a Bizottság a költségvetést a hatékony és eredményes
pénzgazdálkodás elveinek tiszteletben tartásával saját felelősségére hajtja végre,

1. Mentesíti a Bizottságot az Európai Unió 2004-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének
végrehajtására vonatkozó felelősség alól;

2. Az alábbi állásfoglalásban közli megjegyzéseit;

3. Utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot és az annak elválaszthatatlan részét képező állás-
foglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bíróságnak, a Számvevőszéknek, és az Európai Beruházási Banknak,
valamint a tagállamok nemzeti és regionális ellenőrző intézményeinek, és gondoskodjon annak közzétételé-
ről az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L-sorozat).

2.
Az Európai Parlament határozata az Európai Unió 2004-es pénzügyi évre szóló általános költségve-
tésének végrehajtására vonatkozó elszámolások lezárásáról, III. szakasz – Bizottság (SEC(2005)1158

– C6-0352/2005 – 2005/2090(DEC) – (SEC(2005)1159 – C6-0351/2005 – 2005/2090(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió 2004-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére (1),

– tekintettel az Európai Közösségeknek a 2004-es pénzügyi évre vonatkozó végleges elszámolásaira –

I. kötet – A költségvetés végrehajtásáról és a konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló összevont
jelentések (SEC(2005)1158 – C6-0352/2005 – (SEC(2005)1159 – C6-0351/2005) (2),

– tekintettel a 2003-as mentesítő határozatok nyomon követéséről szóló bizottsági jelentésre
(COM(2005)0449, COM(2005)0448) és a Bizottság személyzeti munkadokumentumára (az Európai
Parlament részére a 2003-as mentesítő határozatok nyomon követéséről szóló bizottsági jelentés mel-
léklete (SEC(2005)1161)),

– tekintettel a Bizottság „2004. évi összefoglaló” című közleményére (COM(2005)0256),

– tekintettel a Bizottság által a 2004-ben elvégzett belső ellenőrzésekről a mentesítésért felelős hatóságnak
tett éves jelentésre (COM(2005)0257),

– tekintettel a Számvevőszék 2/2004. sz. az „egységes ellenőrzési” modellről (és egy közösségi belső
ellenőrzési keretre irányuló javaslatról) szóló véleményére (3),

– tekintettel a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Számvevőszéknek benyújtott, az integ-
rált belső ellenőrzési keretrendszer ütemtervéről szóló, 2005. június 15-i bizottsági közleményre
(COM(2005)0252),

– tekintettel a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és a Számvevőszéknek benyújtott, az integrált belső
ellenőrzési keretrendszerre irányuló bizottsági cselekvési tervről szóló bizottsági közleményre
(COM(2006)0009),

– tekintettel Számvevőszéknek a 2004-es pénzügyi évre vonatkozó, az ellenőrzött intézmények vála-
szaival kísért éves jelentésére (4),

– tekintettel a Számvevőszék által az EK-Szerződés 248. cikke értelmében nyújtott, az elszámolás meg-
bízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló nyilatko-
zatra (5),
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– tekintettel a 2006. március 14-i tanácsi ajánlásra (5971/2006 – C6-0092/2006),

– tekintettel az EK-Szerződés 274., 275. és 276. cikkére és az Euratom-Szerződés 179a. és 180b. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló,
2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom rendeletre (1), és különösen annak 145., 146. és 147. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 70. cikkére és V. mellékletére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a többi érintett bizottság véleményére
(A6-0108/2006),

A. mivel az EK-Szerződés 275. cikke értelmében a Bizottság felelős az elszámolások elkészítéséért,

1. Jóváhagyja az Európai Unió 2004-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtá-
sára vonatkozó elszámolások lezárását;

2. Utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot és az annak elválaszthatatlan részét képező állás-
foglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bíróságnak, a Számvevőszéknek, és az Európai Beruházási Banknak,
valamint a tagállamok nemzeti és regionális ellenőrző intézményeinek, és gondoskodjon annak közzétételé-
ről az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L-sorozat).
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3.
Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió 2004-es pénzügyi évre vonatkozó általános
költségvetése végrehajtásának mentesítéséről szóló határozat elválaszthatatlan részét képező meg-
jegyzésekkel, III. szakasz – Bizottság (SEC(2005)1158 – C6-0352/2005 – 2005/2090(DEC) –

(SEC(2005)1159 – C6-0351/2005 – 2005/2090(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió 2004-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére (1),

– tekintettel az Európai Közösségeknek a 2004-es pénzügyi évre vonatkozó végleges elszámolásaira –

I. kötet – A költségvetés végrehajtásáról és a konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló összevont
jelentések (SEC(2005)1158 – C6-0352/2005 – SEC(2005)1159 – C6-0351/2005) (2),

– tekintettel a 2003-as mentesítő határozatok nyomon követéséről szóló bizottsági jelentésre
(COM(2005)0449, COM(2005)0448) és a Bizottság személyzeti munkadokumentumára – az Európai
Parlament részére a 2003-as mentesítő határozatok nyomon követéséről szóló bizottsági jelentés mel-
léklete (SEC(2005)1161),

– tekintettel a Bizottság „2004. évi összefoglaló” című közleményére (COM(2005)0256),

– tekintettel a Bizottság által a 2004-ben elvégzett belső ellenőrzésekről a mentesítésért felelős hatóságnak
tett éves jelentésére (COM(2005)0257),

– tekintettel a Számvevőszék 2/2004. sz. az „egységes ellenőrzési” modellről (és egy közösségi belső
ellenőrzési keretre irányuló javaslatról) szóló véleményére (3),

– tekintettel a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Számvevőszéknek benyújtott, az integ-
rált belső ellenőrzési keretrendszer ütemtervéről szóló, 2005. június 15-i bizottsági közleményre
(COM(2005)0252),
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