
kellene kapniuk az EU dolgozóinak, a jövőbeli „közös hivatalok” dolgozóinak, majd az uniós küldöttségek-
nek, amelyek olyan konzuli feladatokat látnak majd el, amelyek jelenleg kizárólag a tagállamok hatáskörébe
tartoznak;

14. megállapítja, hogy a pénzügyi segítség nyújtására irányuló eljárásokat sok esetben a beszerzendő
információk nagy száma akadályozza, amely éppen olyankor jelent további nehézséget, amikor a harmadik
országban válsághelyzetben lévő uniós polgároknak bonyodalmak nélkül segítséget kellene nyújtani; arra
kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a segítségnyújtási eljárások egyszerűsítésének és egységesítésének lehe-
tőségét;

15. felszólítja a Bizottságot, hogy elemezze a Lisszaboni Szerződéssel összhangban az Európai Külügyi
Szolgálat létrehozásából a konzuli és diplomáciai védelem tekintetében adódó lehetőségeket és következmé-
nyeket;

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

P6_TA(2007)0593

A 7/2007. sz. költségvetési módosítás tervezete

Az Európai Parlament 2007. december 11-i állásfoglalása az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre
vonatkozó, 7/2007. számú költségvetés-módosítási tervezetéről, III. szakasz – Bizottság

(15715/2007 – C6-0434/2007 – 2007/2237(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 szóló általános költségvetésére, amelyet 2006. de-
cember 14-én fogadtak el véglegesen (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 Uniónak a 2007-es pénzügyi évre szóló, a Bizottság által 2007. november 7-én
előterjesztett és 2007. november 12-i levelével módosított 7/2007. számú költségvetési módosítás elő-
zetes tervezetére (COM(2007)0687),

– tekintettel a Tanács által 2007. november 26-án megállapított, 7/2007. számú költségvetés-módosítási
tervezetre (15715/2007 – C6-0434/2007),

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

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0493/2007),

(1) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. A legutóbb az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.)
módosított rendelet.

(2) HL L 77., 2007.3.16., 1. o.
(3) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
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A. mivel a 2007. évi általános költségvetés 7/2007. számú költségvetési módosítás tervezete a következő
pontokra tér ki:

– jelentős emelés a bevétel-előrejelzésben, különösen a héa- és GNI-egyenlegek előrejelzésének felül-
vizsgálata tekintetében (3 830 000 000 EUR);

– a más megnevezésekből a DEC36/2007. sz. globális átcsoportosítás keretében javasolt átsorolások
(425 000 000 EUR) után az 1a., 1b., 2. és 3a. fejezet költségvetési tétele kifizetési előirányzatainak
(1 651 400 000 EUR) további csökkentése;

B. B mivel a 7/2007. számú költségvetés-módosítási tervezet célja az, hogy ezek a költségvetési források és
technikai kiigazítások formálisan belekerüljenek a 2007. évi költségvetésbe;

1. tudomásul veszi a 7/2007. számú költségvetés-módosítási tervezetet;

2. tudomásul veszi, hogy a többéves pénzügyi keret első évében a jogalapok késői jóváhagyása okozta
bizonyos tételek nem megfelelő végrehajtását; ragaszkodik a 2008-as költségvetés végrehajtásának szoros
nyomon követéséhez az olyan eszközök segítségével, mint például a rendszeres költségvetési előrejelzés és
az ellenőrző csoportok; felkéri szakbizottságait, hogy a többéves programok tekintetében időben adjanak
tájékoztatást a szükséges forrásokról és a végrehajtásra vonatkozó lehetséges problémákról;

3. hangsúlyozza, hogy a 2008-as költségvetésben kétségkívül szükség lesz a kifizetések összegeinek növe-
lésére;

4. módosítás nélkül jóváhagyja a 7/2007. számú költségvetés-módosítási tervezetet;

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

P6_TA(2007)0594

Papírmentes munkakörnyezet a vámhatóságoknál és a kereskedelemben ***II

Az Európai Parlament 2007. december 11-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról a
papírmentes vámkezelési és kereskedelmi környezetről szóló európai parlamenti és tanácsi hatá-

rozat elfogadása tekintetében (8520/4/2007 – C6-0267/2007 – 2005/0247(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (8520/4/2007 – C6-0267/2007),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2005)0609) kap-
csolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására
(A6-0466/2007),

(1) HL C 317. E., 2006.12.23., 74. o.

2008.12.18. HU C 323 E/125Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2007. december 11., kedd


