
14. az OLAF megállapításaival kapcsolatosan emlékeztet rá, hogy a brüsszeli fellebbviteli bíróság ügyésze
2005 márciusában arra a következtetésre jutott, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok nem elegendőek a
vádemeléshez, ezért ejtette az ügyet; mindazonáltal kéri, hogy – tekintettel a Régiók Bizottságában fellépő
szabálytalanságokról készített OLAF-jelentés 2004-es nyomon követésének hiányára –, a Régiók Bizottsága
szüntesse meg az előleg-elszámolási rendszert a képviselők utazási költségeinek visszatérítése tekintetében és
fogadja el az EGSZB által használt rendszert;
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Mentesítés, 2004: VIII. A. szakasz, Európai Ombudsman

1.
Az Európai Parlament határozata az Európai Unió 2004-es pénzügyi évre szóló általános költségve-
tésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. A. szakasz – Európai Ombudsman

(N6-0027/2005 – C6-0364/2005 – 2005/2042(DEC))

Az Európai Parlament,

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

– tekintettel az Európai Közösségek 2004-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolóira –

III. kötet (N6-0027/2005 – C6-0364/2005),

– tekintettel a Számvevőszék 2004-es pénzügyi évről szóló éves jelentésére és az ellenőrzés alá vont
intézmények válaszaira (2),

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

– tekintettel a Tanács 2006. március 14-i ajánlására (5971/2006 – C6-0092/2006),

– tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkének (10) bekezdésére, valamint a 275. és 276. 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 50., 86., 145., 146.
és 147. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó 1977. december 21-i költség-
vetési rendeletre (5),

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

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0116/2006),

1. mentesítést ad az Európai Ombudsman számára a 2004-es pénzügyi évre szóló általános költségvetés
végrehajtására vonatkozóan;

2. megjegyzéseit a csatolt állásfoglalásban foglalja össze;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfogla-
lást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bíróságnak, a Számvevőszéknek, az Európai Gazdasági és Szociális
Bizottságnak, a Régiók Bizottságának, az Európai Ombudsmannak és az Európai Adatvédelmi Biztosnak, és
gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételről (L sorozat).

(1) HL L 53., 2004.2.23.
(2) HL C 301., 2005.11.30., 1. o.
(3) HL C 301., 2005.11.30., 9. o.
(4) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(5) HL L 356., 1977.12.31., 1. o.

2006.12.6. HU C 296 E/177Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2006. április 27., csütörtök


