
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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A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI

1. módosítás

1. cikk, (5) bekezdés

(5) A kommunikációs infrastruktúra kiépítésének, működteté-
sének és irányításának költségeit az Európai Unió általános költ-
ségvetése viseli.

(5) A kommunikációs infrastruktúra kiépítésének, működteté-
sének és irányításának költségeit az Európai Unió általános költ-
ségvetése viseli. Minden tagállam felelős a nemzeti adatbázis-
sal, valamint annak a SIS és s-Testa kommunikációs infra-
struktúrához történő csatlakozásával kapcsolatban felmerült
költségek viseléséért.

2. módosítás

3. cikk, (3) bekezdés

(3) A Tanács összehangolja a tagállamok által végzett teszte-
léseket, validálja a teszteredményeket, és folyamatosan tájékoz-
tatja a Bizottságot.

(3) A Tanács összehangolja a tagállamok által végzett teszte-
léseket, validálja a teszteredményeket, folyamatosan tájékoztatva
a Bizottságot és az Európai Parlamentet.

3. módosítás

5. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) Az (1) bekezdésben említett szerződés megfelel az
1605/2002/EK, Euratom rendelet 88–107. cikke rendelkezései-
nek.

4. módosítás

5. cikk, (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdésben említett szerveknek az (1) bekezdés-
ben említett feladatok végrehajtásával összefüggésben felmerülő
költségeit az Európai Unió általános költségvetése viseli.

(2) Az (1) bekezdésben említett szerveknek az (1) bekezdés-
ben említett feladatok végrehajtásával összefüggésben felmerülő
költségeit az Európai Unió általános költségvetése viseli, a 2006.
december 13-i, 1995/2006/EK Euratom tanácsi rendelettel
módosított 1605/2002/EK, Euratom rendeletnek megfelelően.

5. módosítás

5. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a
Tanácsot az (1) bekezdésben említett szerződés feltételeiről,
valamint arról, hogy melyik nemzeti szerv a szerződő fél.

6. módosítás

5a. cikk (új)

5a. cikk

Biztonság

A Bizottság elfogadja a kommunikációs infrastruktúrához
kapcsolódó szükséges intézkedéseket (beleértve a biztonsági
terv elfogadását is).
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7. módosítás

7. cikk, (2) bekezdés

(2) A 2000/265/EK tanácsi határozat által felállított költség-
vetésnek a 4. cikk (1) bekezdésével összhangban megállapított
időpontban fennmaradó részét a tagállamoknak visszafizetik.
A visszafizetendő összegeket a 2000/265/EK tanácsi hatá-
rozat 26. cikkében megállapított tagállami hozzájárulások
alapján számítják ki.

(2) A 2000/265/EK tanácsi határozat által felállított költség-
vetésnek a 4. cikk (1) bekezdésével összhangban megállapított
időpontban fennmaradó részét a Bizottság használja fel a kom-
munikációs infrastruktúra kiépítésére.

8. módosítás

9. cikk, (2) bekezdés

(2) E határozat alkalmazásának feltétele, hogy a Tanács
főtitkárhelyettese értesítse a Bizottságot, miszerint a
2007/149/EK tanácsi határozat és a 2000/265/EK tanácsi hatá-
rozat alapján nem kötöttek megállapodást vagy szerződést az
1. cikk (1) bekezdésében említett adatcserével kapcsolatos háló-
zati és biztonsági szolgáltatások nyújtásáról.

(2) E határozatot közzététele napjától és azt követően kell
alkalmazni, hogy a Tanács főtitkárhelyettese értesítette a Bizott-
ságot, miszerint a 2007/149/EK tanácsi határozat és a
2000/265/EK tanácsi határozat alapján nem kötöttek megálla-
podást vagy szerződést az 1. cikk (1) bekezdésében említett
adatcserével kapcsolatos hálózati és biztonsági szolgáltatások
nyújtásáról.

P6_TA(2007)0443

Európai globalizációs alkalmazkodási alap mobilizálása

Az Európai Parlament 2007. október 23-i állásfoglalása az európai globalizációs alkalmazkodási alap
mobilizálásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról, az Európai Par-
lament, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről
szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézmény-
közi megállapodás 28. pontja alkalmazásában (COM(2007)0415 – C6-0323/2007 – 2007/2168(ACI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0415 –

C6-0323/2007),

– tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről
szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézményközi
megállapodásra (1), és különösen annak 28. pontjára,

– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i, az európai globalizációs alkalmazko-
dási alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendeletére (2),

(1) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
(2) HL L 406., 2006.12.30., 1. o.

2008.10.16. HU C 263 E/155Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2007. október 23., kedd

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI


