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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖS (EU) 2016/1540,
annettu 28 päivänä huhtikuuta 2016,
vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta
varainhoitovuonna 2014
EUROOPAN PARLAMENTTI, joka

— ottaa huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,
— ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varain
hoitovuodelta 2014 sekä viraston vastauksen (1),
— ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mu
kaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman (2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien
toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),
— ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion tote
uttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä meriturvallisuusvirastolle (05584/2016 – C8-0072/2016),
— ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,
— ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen
(EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (3) ja erityisesti sen 208 artiklan,
— ottaa huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta 27. kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamen
tin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1406/2002 (4) ja erityisesti sen 19 artiklan,
— ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta
19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 (5),
— ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoi
tettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen
(EU) N:o 1271/2013 (6) ja erityisesti sen 108 artiklan,
— ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,
— ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon
(A8-0102/2016),
1. myöntää Euroopan meriturvallisuusviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varain
hoitovuonna 2014;
2. esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;
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3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan
meriturvallisuusviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan
niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).
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