
4. Az elnök nyilatkozata

Az elnök a következő nyilatkozatot teszi:

A következőkben ismertetem az Elnökök Értekezlete által egyhangúlag hozott határozatot, főként a
Tanácsnak címezve e nyilatkozattételt.

A Bizottságnak az európai politikai pártok finanszírozásáról szóló rendelet módosítására irányuló javas-
latáról folytatott konzultáció során az Állandó Képviselők Bizottsága tegnap úgy határozott, hogy felo-
sztja a Bizottság javaslatát, és a költségvetési rendelet szükséges módosításairól egy külön jogi aktusban
határoz, mégpedig a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó hatályos jogalapnak megfelelően.

Ez azt jelentené, hogy e jogalkotási eljárás lényeges szempontjait kivonnák az Európai Parlament egy-
üttdöntési jogköre alól, a Bizottságnak pedig saját meggyőződése ellenére új javaslatot kellene beterjesz-
tenie, amelyhez még a Számvevőszékkel is konzultálni kellene.

Az Európai Parlament felszólítja a Tanácsot, hogy fontolja meg még egyszer ezt a lépést. A pártokról
szóló rendelet Bizottság által javasolt módosításai szükségesek ahhoz, hogy az alkalmazásánál fellépő
gyakorlati nehézségek megoldhatók lehessenek. Azt is lehetővé tennék, hogy továbbra is támogatni
lehessen az olyan európai szintű politikai alapítványok fejlesztését, amelyek a politikai nyilvánosság
öntudatának megalapozásában jelentős szerepet játszanak. Ehhez szükséges, hogy a javasolt rendelet
gyorsan hatályba lépjen.

Az Alkotmányügyi Bizottság október 22-én elfogadott egy jelentést, amely kifejezésre juttatja kompro-
misszumkészségét a Tanáccsal, hogy lehetőség legyen a javasolt rendelet gyors elfogadására.

A jogi aktus állandó képviselők által elfogadott felosztása szembefordul ezekkel az erőfeszítésekkel. A
felosztás jogilag nem szükséges, megkérdőjelezi a Bizottság kezdeményezési jogát, megkurtítja a Parla-
ment jogait és jelentős késedelmet okozhat.

Az Elnökök Értekezlete nevében kérem a Tanácsot, hogy miniszteri szinten korrigálja az állandó képvi-
selők döntését.

Felszólal Jo Leinen, az AFCO bizottság elnöke, és Margot Wallström (a Bizottság alelnöke).

5. A 2007. évi Szaharov-díj (a díj odaítélésének kihirdetése)

Az elnök bejelenti, hogy az Elnökök Értekezlete a mai ülésén egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2007. évi
Szaharov-díjat az emberi jogi ügyekkel foglalkozó szudáni ügyvédnek, Szalih Mahmúd Oszmannak ítéli oda.

A díj átadására december 11-én, kedden, Strasbourgban kerül sor.

*
* *

Az elnök ugyancsak bejelenti, hogy az Elnökök Értekezlete egyhangúlag úgy határozott, hogy a következő
ülésén tisztelettel adózik majd az orosz újságírónő, Anna Politkovszkaja emlékének.

6. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a Tadzsik Köztársaság Parlamentjének (Majlisi Oli) Makhkamboy
Azimovich Makhmudov által vezetett küldöttségét, melynek tagjai a hivatalos galérián foglaltak helyet.
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