
Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 259 E/123

2008. április 23., szerda

Európai műholdas rádiónavigációs programok (EGNOS és Galileo) ***I

P6_TA(2008)0167

Az Európai Parlament 2008. április 23-i jogalkotási állásfoglalása az európai műholdas rádiónavigációs 
programok (EGNOS és Galileo) végrehajtásának folytatásáról szóló európai parlamenti  és tanácsi 

rendeletre irányuló módosított javaslatról (COM(2007) 535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

(2009/C 259 E/26)

(Együttdöntési eljárás: első olvasat – megismételt Parlament elé utalás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett módosított javaslatára 
(COM(2007)0535), 

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2004)0477), 

– tekintettel a 2005. szeptember 6-i első olvasatban elfogadott álláspontjára

(1)  HL C 193. E, 2006.8.17., 61. o.

 (1), 

– tekintettel az EK-Szerződés 251.  cikkének (2)  bekezdésére és 156.  cikkére, amelyek alapján a Bizottság 
újból benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0345/2007), 

– tekintettel a 2007. június 20-i állásfoglalására az európai műholdas rádiónavigációs programnak (Galileo) 
a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás és a 2007–2013-as

(2)  Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0272.

 (2) pénzügyi keret szerinti 
finanszírozásáról, 

– tekintettel a többéves pénzügyi keret tekintetében az Európai Parlament és a Tanács 2007. december 18-i 
2008/29/EK határozatával

(3)  HL L 6., 2008.1.10., 7. o.

 (3) módosított, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonysá
gáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti 
intézményközi megállapodásra

(4)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

 (4) (intézményközi megállapodás); 

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 55. cikkének (1) bekezdésére, 

– tekintettel az Ipari, Kutatási  és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság, valamint a 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A6-0144/2008),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában; 

2.   úgy véli, hogy a jogalkotási javaslatban említett pénzügyi keret összeegyeztethető a 2008/29/EK határo
zattal módosított, a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret 1a. alfejezetében említett kötelezettségvállalási elő
irányzatok plafonértékével és kiemeli, hogy az éves összegről az éves költségvetési eljárás keretében fognak 
dönteni, az intézményközi megállapodás 37. pontjának megfelelően; 

3.   jóváhagyja a jelen jogalkotási állásfoglaláshoz mellékelt közös nyilatkozatot, amely a végleges jogalkotási 
aktussal együtt kerül kihirdetésre az Európai Unió Hivatalos Lapjában; 

4.   felhívja a figyelmet a Bizottság jelen jogalkotási állásfoglaláshoz mellékelt nyilatkozatára; 

5.   felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik 
a javaslatot, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni 

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