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Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2004. október 26-án került elfogadásra az
ázsiai és latin-amerikai fejlődő országokban az otthonuktól elszakadt népességcsoportokat támogató
műveletekről szóló 2130/2001/EK rendelet módosításáról szóló …/2004/EK európai parlamenti és

tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 179. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (1),

mivel:

(1) A 2130/2001/EK rendelet (2) alapján a Közösség programot hajt végre az ázsiai és latin-amerikai fejlődő
országokban az otthonuktól elszakadt népességcsoportokat támogató műveletek érdekében. E rendelet
2004. december 31-én hatályát veszti.

(2) A 2130/2001/EK rendelet megállapítja, hogy hatályának meghosszabbítása annak az Ázsiára és Latin-
Amerikára vonatkozó egységes keretrendeletbe történő beillesztésének lehetőségétől függ.

3) 2002. júliusában a Bizottság elfogadta a Közösségnek az ázsiai és latin-amerikai országokkal való
együttműködéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatot (3), amely beil-
leszti az ázsiai és latin-amerikai fejlődő országokban az otthonuktól elszakadt népességcsoportok támo-
gatását, valamint hatályon kívül helyezi a 2130/2001/EK rendeletet. Előfordulhat, hogy a rendeletterve-
zet nem kerül időben elfogadásra, így 2004. december 31-ig nem lép hatályba. Ez a helyzet
veszélyeztetheti az ázsiai és latin-amerikai fejlődő országokban az otthonuktól elszakadt népességcso-
portokat támogató műveletek folyamatosságát és zökkenőmentes végrehajtását.

(4) Biztosítani kell a 2130/2001/EK rendelet alkalmazását a jövőbeni rendelet hatálybalépéséig. Ez utóbbi
fogja alkotni e két térségben az otthonuktól elszakadt népességcsoportokat támogató műveletek új jogi
keretét.

(5) Meg kell jelölni a jelenlegi pénzügyi tervből fennmaradó évek – 2005 és 2006 – pénzügyi keretét.

(6) Biztosítani kell a 2130/2001/EK rendelet alkalmazásának független értékelését is.

(7) A 2130/2001/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2130/2001/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 8. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Bizottság felelős az e rendelet hatálya alá tartozó műveletek értékeléséért, igazgatásáért és az
azokkal kapcsolatos döntések meghozataláért a hatályos költségvetési és egyéb eljárásokkal, különösen
az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 2002.
június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 27. cikkében, 48. cikkének (2) bekezdésében, vala-
mint 167. cikkében megállapítottakkal összhangban*.
________________
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2. A 15. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az e rendelet végrehajtására szolgáló pénzügyi keret a 2005-től 2006-ig terjedő időszakra
141 millió EUR.”

3. A 20. cikk második bekezdése helyébe a következő lép:

„Ezt a rendeletet 2006. december 31-ig kell alkalmazni.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt …, …

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

P6_TA(2004)0037

Európai Központi Bank: Éves jelentés (2003)

Európai parlamenti állásfoglalás az Európai Központi Bank 2003-as éves jelentéséről
(2004/2144(INI))

Az Európai Parlament,

— tekintettel az Európai Központi Bank 2003-as éves jelentésére,

— tekintettel az EK-Szerződés 113. cikkére,

— tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányának
15. cikkére,

— tekintettel a Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) harmadik szakaszában való demokratikus elszámol-
tathatóságról szóló 1998. április 2-i állásfoglalására (1),

— tekintettel az Európai Központi Bank 2002-es éves jelentéséről szóló 2003. július 3-i állásfoglalására (2),

— tekintettel az európai gazdaság helyzetéről szóló 2004. február 26-i állásfoglalására, a gazdaságpolitiká-
val kapcsolatos átfogó iránymutatásról szóló jelentésre (3),

— tekintettel a tagállamok és a Közösség (a 2003-2005 közötti időszakra vonatkozó) átfogó gazdaság-
politikai iránymutatásának 2004. évi időszakos jelentéséről szóló bizottsági ajánlásról szóló 2004. ápri-
lis 22-i állásfoglalására (4),

— tekintettel az Európai Központi Bank 2002-es pénzügyi évi ügyvezetési hatékonyságáról szóló
2004. január 14-i és 15-i számvevőszéki jelentésre (5),
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