
– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére
(A6-0395/2007),

1. jóváhagyja a tanácsi határozatot;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok,
illetve az espoói ENSZ–EGB egyezmény részes felei kormányainak és parlamentjeinek.

P6_TA(2007)0441

Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény *

Az Európai Parlament 2007. október 23-i jogalkotási állásfoglalása Bulgáriának és Romániának az
Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek
védelméről szóló 1995. július 26-i egyezményhez, az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke
alapján az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezményhez csatolt 1996.
szeptember 27-i jegyzőkönyvhöz, az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján az Európai
Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezménynek az Európai Közösségek Bírósága
általi, előzetes döntéshozatal révén történő értelmezéséről szóló 1996. november 29-i jegyzőkönyv-
höz és az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján az Európai Közösségek pénzügyi érde-
keinek védelméről szóló egyezményhez csatolt 1997. június 19-i második jegyzőkönyvhöz történő
csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról (COM(2007)0277 – C6-0238/2007 –

2007/0100(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0277),

– tekintettel a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozási okmánya 3. cikkének (4) bekezdésére, amely
alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0238/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0360/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani
kívánja a Bizottság javaslatát;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a
Bolgár Köztársaság és Románia kormányának.
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A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI

1. módosítás
(4a) preambulumbekezdés (új)

(4a) A bolgár és a román kormány erőfeszítéseket tett az
egyszerűsített csatlakozási eljárás életbe lépését meghatározó
kritériumok teljesítésére,

P6_TA(2007)0442

A Schengeni Információs Rendszer környezetét szolgáló kommunikációs infra-
struktúra (határozat) *

Az Európai Parlament 2007. október 23-i jogalkotási állásfoglalása a Schengeni Információs Rend-
szer (SIS) környezetét szolgáló kommunikációs infrastruktúra kiépítéséről, működtetéséről és irá-
nyításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0306 – C6-0215/2007 –

2007/0104(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság javaslatára (COM(2007)0306),

– tekintettel az EU-Szerződés 30. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjára, 31. cikke (1) bekezdésének a)
és b) pontjára és 34. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

– tekintettel az EU-Szerződés 39. cikkének (1) bekezdésére, amelynek alapján a Tanács konzultált a Parla-
menttel (C6-0215/2007),

– tekintettel eljárási szabályzatának 93. és 51. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság
véleményére (A6-0357/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. úgy véli, hogy a Bizottság javaslatában szereplő tájékoztató jellegű pénzügyi referenciaösszegnek össz-
hangban kell lennie az új többéves pénzügyi keret 3a címsorában szereplő plafonnal, és hangsúlyozza, hogy
az éves összegről az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapo-
dás (1) 38. pontja szerint az éves költségvetési eljárás keretében döntenek;

3. felhívja a Bizottságot javaslatának megfelelő módosítására az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése
alapján;

4. felhívja a Tanácsot, hogy értesítse a Parlamentet, ha el kíván térni a Parlament által jóváhagyott szö-
vegtől;

5. felhívja a Tanácsot, hogy ismételten konzultáljon a Parlamenttel, ha lényegesen módosítani kívánja a
Bizottság javaslatát;

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

(1) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
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