
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),
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1. jóváhagyja a közös álláspontot;

2. megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a közös álláspontnak megfelelően fogadják el;

3. utasítja elnökét, hogy az EK-Szerződés 254. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével
együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4. utasítja főtitkárát, hogy írja alá a jogalkotási aktust, miután megbizonyosodott arról, hogy minden
eljárást megfelelően végrehajtottak, illetve a Tanács főtitkárával együttműködve gondoskodjon az Európai
Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

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

P6_TA(2007)0595

Tengeri környezetvédelmi közösségi politika ***II

Az Európai Parlament 2007. december 11-i jogalkotási állásfoglalása a tengeri környezetvédelmi
politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló európai parlamenti és
tanácsi irányelv (a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv) elfogadása céljából a Tanács által

elfogadott közös álláspontról (9388/2/2007 – C6-0261/2007 – 2005/0211(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (9388/2/2007 – C6-0261/2007),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2005)0505) kap-
csolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára (1),

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

– tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság második olvasatra
adott ajánlására (A6-0389/2007),

1. jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

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