
mivel:

1) az Európai Unió megalkotta a globalizációs alkalmazkodási alapot (az „alap”), hogy további támogatást
nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott elbocsátott mun-
kavállalóknak a munkaerőpiacba történő ismételt beilleszkedéshez,

2) a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az alap igénybevételét évi 500 milliárd eurós felső
határig engedélyezi,

3) az 1927/2006/EK tanácsi rendelet tartalmazza az alap mobilizálására vonatkozó rendelkezéseket,

(4) Franciaország két, az autóiparban történt elbocsátásokat érintő esetben (Peugeot SA és Renault SA)
kérelmet nyújtott be az alap mozgósítására.

A KÖVETKEZŐ HATÁROZATOT HOZTA:

1. cikk

Az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésében a globalizációs alkalmazkodási
alapot 3 816 280 euró erejéig mobilizálják.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Strasbourgban, 2007. október 23-án.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

P6_TA(2007)0444

Keretirányelv a peszticidek fenntartható felhasználásáról ***I

Az Európai Parlament 2007. október 23-i jogalkotási állásfoglalása a peszticidek fenntartható hasz-
nálatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló európai parlamenti és

tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0373 – C6-0246/2006 – 2006/0132(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2006)0373),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkére és az EK-Szerződés 175. cikkére, amely alapján a Bizottság
benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0246/2006),
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– tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapról szóló véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzatának 51. és 35. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és az
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság vélemé-
nyére (A6-0347/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

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)0132

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. október 23-án került elfogadásra a
peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatá-

rozásáról szóló 2008/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 152. cikke (4) bekezdésére és
175. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ║ ,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak (3) megfelelően,

mivel:

(1) A hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról szóló, 2002. július 22-i
1600/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (4) 2. és 7. cikkével összhangban, az elővigyá-
zatosság elvének figyelembe vétele mellett, egy, a peszticidek fenntartható használatának elérését
célzó közös jogi keretet kell létrehozni.

(1) HL C 161., 2007.7.13., 48. o.
(2) HL C 146., 2007.6.30., 48. o.
(3) Az Európai Parlament 2007. október 23-i álláspontja.
(4) HL L 242., 2002.9.10., 1. o.
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