
A. mivel a 3/2007. sz. költségvetés-módosítási tervezet célja a 2006-os pénzügyi év 1 847 631 711 EUR
összegű többletének a 2007-es költségvetésbe történő bevezetése;

B. mivel a többlet három fő részét a tervezettnél 914 569 139,79 EUR-val magasabb bevételek, a vártnál
949 899 477,07 EUR-val alacsonyabb kiadások és az árfolyamveszteség (–16 836 905,86 EUR) képezi;

C. mivel a kifizetési előirányzatok tervezettől történő elmaradása az előző évhez képest csökkent és
949 899 477,07 EUR-t tett ki az EU 2006. évi 107 378 469 621 EUR-s költségvetéséhez képest
(mintegy 0,9%);

D. mivel a mezőgazdaság területén a kifizetési előirányzatok a tervezett 50 210 millió EUR-s költségvetés-
nél 426 millió EUR-val, azaz 0,85%-kal voltak alacsonyabbak, az elmaradás a strukturális intézkedések-
nél a teljes 32 495 millió EUR-s összeghez képest 54 millió EUR-t tett ki (0,17%), a külső fellépések
esetében a teljes 5 407 millió EUR-s előirányzathoz képest 154 millió EUR volt (2,85%), az igazgatásnál
ez az adat a teljes 6 654 millió EUR-s összeghez képest 51 millió EUR-t tett ki (0,77%), míg az elő-
csatlakozási stratégiánál a teljes 2 383 millió EUR-s költségvetéshez képest 127 millió EUR volt (5,33%);

E. mivel 2005-höz képest jelentős általános előrelépés történt az előcsatlakozási stratégia területén rendel-
kezésre álló előirányzatok igénybevételében, hiszen ezen a területen 2005-ben a teljes 3 428 millió
EUR-s költségvetés 13,5%-át, azaz 463 millió EUR-t nem költöttek el;

F. mivel még mindig lehetséges további javulás, különösen a mezőgazdaság területén, ahol a felhasználat-
lan összeg 2005-höz képest emelkedett és 426 millió EUR-t, azaz az összes előirányzat 0,85%-át teszi
ki (2005-ben ez az arány 0,3% volt);

1. üdvözli a költségvetés végrehajtásában az elmúlt évekhez képest bekövetkezett javulást;

2. felhívja a Bizottságot, hogy folytassa a költségvetés teljes körű végrehajtására irányuló erőfeszítéseit,
ami még fontosabb a 2007–2013 közötti időszakra szóló új pénzügyi keret alapján rendelkezésre álló
korlátozott forrásokra való tekintettel;

3. úgy határozott, hogy módosítás nélkül elfogadja a Tanács 3/2007. sz. költségvetés-módosítási terveze-
tét;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

P6_TA(2007)0225

A vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez tör-
ténő hozzáadása ***I

Az Európai Parlament 2007. június 7-i jogalkotási állásfoglalása a vitaminok, ásványi anyagok és
bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról szóló, 1925/2006/EK rendelet
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0606

– C6-0337/2006 – 2006/0193(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2006)0606) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság
benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0337/2006),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére
(A6-0403/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándéko-
zik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

P6_TC1-COD(2006)0193

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. június 7-én került elfogadásra a vita-
minok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról szóló,
1925/2006/EK rendelet módosításáról szóló 2007/…/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfo-

gadására tekintettel

A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik a
végleges jogszabállyal (2007/…/EK rendelet).

P6_TA(2007)0226

Az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó
állítások ***I

Az Európai Parlament 2007. június 7-i jogalkotási állásfoglalása az élelmiszerekkel kapcsolatos, táp-
anyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 1924/2006/EK rendelet módosításáról
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0607 – C6-0338/2006

– 2006/0195(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2006)0607) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság
benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C6-0338/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére
(A6-0404/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándéko-
zik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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