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P6_TA(2007)0151

Éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság

Az Európai Parlament 2007. április 25-i határozata az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes
bizottság felállításáról, valamint hatáskörének, összetételének és megbízatási időtartamának megálla-

pításáról

The European Parliament,

– tekintettel eljárási szabályzata 175. cikkére,

– tekintettel az Elnökök Értekezletének 2007. április 19-i határozatára, amelyben egy éghajlatváltozással
foglalkozó ideiglenes bizottság felállítását javasolja és meghatározza annak feladatait és összetételét,

– tekintettel arra, hogy minden szinten mihamarabb konkrét intézkedéseket kell hozni az éghajlatváltozás
kezelése céljából, és arra, hogy a politikai vezetőknek kell működésbe hozniuk ezt a folyamatot,

– tekintettel az Európai Parlament éghajlatváltozásról szóló állásfoglalásaira, különösen a 2005. novem-
ber 16-i (1), a 2006. október 26-i (2) és a 2007. február 14-i (3) állásfoglalására,

– tekintettel arra, hogy össze kell gyűjteni és koordinálni kell a különböző illetékes bizottságok vélemé-
nyét annak érdekében, hogy az Európai Parlament kulcsszerepet játszhasson a probléma tudatosításában
és abban, hogy az éghajlatváltozás kihívását az egyik legfontosabb nemzetközi kérdésnek tekintsék,

– tekintettel arra, hogy ennélfogva a munkákat és a struktúrákat ennek megfelelően kell szervezni, neve-
zetesen biztosítani kell a szükséges kiegészítő eszközöket a kérdés megfelelő kezeléséhez,

1. úgy határoz, hogy felállít egy éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottságot, melynek feladatai az
alábbiak lesznek:

a) javaslatokat fogalmaz meg az Európai Unió jövendő, éghajlatváltozással foglalkozó integrált politikájával
kapcsolatban és koordinálja az Európai Parlament álláspontját a 2012 utáni időszakra vonatkozó éghaj-
latpolitikával foglalkozó nemzetközi keret tárgyalása során;

b) éghajlatváltozásról lévén szó, elemzi és értékeli annak helyzetét, és megfelelő intézkedéseket javasol
minden szinten, és azokhoz csatolja a pénzügyi kihatások és a tétlenség árának értékelését;

c) elkészíti az éghajlatváltozás elleni küzdelem legújabb vívmányainak és kilátásainak lehető legteljesebb
listáját, hogy a Parlament rendelkezésére álljon a szükséges részletes elemzés ahhoz, hogy politikai
felelősséget vállalhasson;
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d) tanulmányozza e legújabb fejlemények és kilátások környezeti, jogi, gazdasági, társadalmi, geopolitikai,
regionális és közegészségügyi hatását;

e) elemzi és értékeli az irányadó közösségi jogszabályok eddigi alkalmazását;

f) e célból kapcsolatba lép és meghallgatásokat szervez a tagállamok és harmadik országok parlamentjeivel
és kormányaival, az európai intézményekkel és nemzetközi szervezetekkel, továbbá a tudományos
közösség, vállalatok és a civil társadalom képviselőivel, ide értve a helyi és regionális hatóságok hálóza-
tait is;

2. úgy határoz, hogy a kérdéssel kapcsolatos közösségi jogszabályok elfogadásáért, nyomon követéséért és
végrehajtásáért felelős állandó parlamenti bizottságok hatásköre változatlan marad, de az ideiglenes bizottság
ajánlásokat fogalmazhat meg meghozandó intézkedésekre vagy kezdeményezésekre;

3. úgy határoz, hogy az ideiglenes bizottság mandátuma tizenkét hónapra szól, 2007. május 10-étől
kezdődően; ezen időszak végén jelentést kell benyújtania a Parlamentnek, amely szükség esetén tartalmazza
a meghozandó intézkedésekre vagy kezdeményezésekre irányuló ajánlásokat;

4. úgy határoz, hogy az ideiglenes bizottság 60 tagú lesz.

P6_TA(2007)0152

A versenyszabályok megsértésén alapuló kártérítési keresetek

Az Európai Parlament 2007. április 25-i állásfoglalása az EK antitröszt szabályainak megsértésén
alapuló kártérítési keresetekről szóló zöld könyvről (2006/2207(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EK antitröszt szabályainak megsértésére épülő kártérítési keresetekről szóló bizottsági zöld
könyvre (COM(2005)0672) (kártérítési zöld könyv),

– tekintettel a Bizottság versenypolitikáról szóló 2004. évi jelentésére (SEC(2005)0805),

– tekintettel az EGK Miniszterek Tanácsának az EGK-Szerződés 85. és 86. cikkére vonatkozó induló vég-
rehajtási rendeletre irányuló javaslattal kapcsolatban a Parlamenttel folytatandó konzultációra irányuló
kérésére válaszként elfogadott 1961. november 15-i állásfoglalására (1),

– tekintettel a nemzeti versenyhatóságok és a Bizottság között az EK-Szerződés 85. és 86. cikkének hatá-
lya alá tartozó ügyek kezelése terén folytatott együttműködésről szóló bizottsági értesítésre (2),

– tekintettel az Európai Tanács 2000. március 23-i és 24-i lisszaboni ülése, az Európai Tanács 2001.
június 15-i és 16-i göteborgi ülése, az Európai Tanács 2001. december 14-i és 15-i laekeni ülése, az
Európai Tanács 2002. március 15-i és 16-i barcelonai ülése, valamint az Európai Tanács 2003. március
20-i és 21-i, a 2004. március 25-i és 26-i, a 2005. március 22-i és 23-i, illetve a 2006. március 23-i és
24-i brüsszeli ülése elnökségi következtetéseire,

– tekintettel a lisszaboni stratégiával foglalkozó magas szintű csoport által 2004 novemberében közzétett,
„Szembenézni a kihívással – A növekedés és foglalkoztatás lisszaboni stratégiája” című jelentésre,

– tekintettel a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002.
december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendeletre (3), a Bizottság által az EK-Szerződés 81. és 82. cikke alap-
ján folytatott eljárásokról szóló, 2004. április 7-i 773/2004/EK bizottsági rendeletre (4) és a vállalkozá-
sok közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendeletre (5),

(1) HL 61., 1961.11.15., 1409. o.
(2) HL C 313., 1997.10.15., 3. o.
(3) HL L 1., 2003.1.4., 1. o.
(4) HL L 123., 2004.4.27., 18. o.
(5) HL L 24., 2004.1.29., 1. o.

2008.3.20. HU C 74 E/653Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2007. április 25., szerda


