
P6_TA(2007)0369

5/2007. számú költségvetés-módosítási tervezet

Az Európai Parlament 2007. szeptember 5-i állásfoglalása az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre
vonatkozó 5/2007. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (11707/2007 – C6-0232/2007 –

2007/2162(BUD))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkére és az Euratom Szerződés 177. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló,
2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 37. és 38. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó, 2006. december 14-én véglegesen elfo-
gadott általános költségvetésére (2),

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénz-
gazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapo-
dásra (3),

– tekintettel az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetéséhez a Bizottság
által 2007. június 21-én előterjesztett, 5/2007. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezetre
(COM(2007)0340),

– tekintettel a Tanács által 2007. július 13-án megállapított, 5/2007. számú költségvetés-módosítási terve-
zetre (11707/2007 – C6-0232/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 69. cikkére és IV. mellékletére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0300/2007),

A. mivel az 5/2007. számú költségvetés-módosítási tervezet célja a költségvetési szerkezet módosítása az
alábbiak következtében: a hagyományos saját forrásokra (vámok, mezőgazdasági vámok, cukorilletékek),
a héa- és GNI-alapokra vonatkozó előrejelzések felülvizsgálata és a vonatkozó brit korrekciók beemelése
a költségvetésbe, valamint ezek finanszírozása, ami az uniós költségvetéshez saját forrásból való tagál-
lami hozzájárulások megoszlásának módosítását jelenti, a külső intézkedésekre képzett garanciaalapban
keletkezett többlet visszafizetése, valamint a költségvetési rendelet változásainak a bevételi oldalra gya-
korolt hatása;

B. mivel az 5/2007. számú költségvetés-módosítási tervezet célja e költségvetési források hivatalos beve-
zetése a 2007. évi költségvetésbe;

1. tudomásul veszi az 5/2007. számú költségvetés-módosítási tervezetet;

2. módosítás nélkül jóváhagyja az 5/2007. számú költségvetés-módosítási tervezetet;

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