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2004. évi mentesítés: I. szakasz, Európai Parlament

Az Európai Parlament határozata az Európai Unió 2004-es pénzügyi évre szóló általános költségve-
tésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz – Európai Parlament (N6-0027/2005 –

C6-0357/2005 – 2005/2091(DEC))

Az Európai Parlament,

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

– tekintettel a 2004-es pénzügyi évre vonatkozó bevételi és kiadási kimutatásra és mérlegre
(C6-0357/2005),

– tekintettel a belső ellenőr éves jelentésére,

– tekintettel a Számvevőszék éves jelentésére a költségvetés végrehajtásáról, az intézmények válaszaival
együtt (2),

– tekintettel a Számvevőszék által az EK-Szerződés 248. cikke értelmében kiállított, az elszámolások meg-
bízhatóságát, valamint az azok alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló
megbízhatósági nyilatkozatra (3),

– tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkének (10) bekezdésére és 275. cikkére, valamint az Euratom-Szer-
ződés 179a. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló,
2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (4), és különösen annak 145., 146., és
147. cikkére,

– tekintettel az Európai Parlamentnek a költségvetése végrehajtásáról szóló belső előírásai 13. cikkére (5),

– tekintettel a költségvetési rendelet 147. cikke (1) bekezdésére, amely alapján az intézmények minden
célravezető intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az Európai Parlament mentesítő hatá-
rozatában szereplő észrevételeknek eleget tegyenek,

– tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére és 74. cikkének (3) bekezdésére, és V. mellékletére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0119/2006),

A. mivel a Számvevőszék rámutatott a felügyeleti és ellenőrzési rendszerek hiányosságaira (9.16. pont),
amelyek azonban többnyire formai jellegűek voltak; mivel a Számvevőszék szerint a hibák azonban
nem hatottak ki érdemileg a működési költségek alapjául szolgáló eljárások szabályszerűségére és jog-
szerűségére (9.27. pont);

B. mivel a költségvetési rendelet és a Parlament 2002. október 23-án módosított, 2003. január 1-től hatá-
lyos eljárási szabályzata (6) a mentesítési eljárás eljárási szabályzatai;

C. mivel az Európai Parlament eljárási szabályzatát 2002. október 23-án módosították annyiban, hogy a
mentesítést az elnöknek és nem a főtitkárnak adják meg,

1. elhalasztja a határozathozatalt a mentesítés megadásáról elnöke számára a 2004-es pénzügyi évre
szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bíróságnak, a Szám-
vevőszéknek és az Európai Ombudsmannak, és gondoskodjon az Európai Únió Hivatalos Lapjában való köz-
zétételről (L sorozat).
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