
(3) Spanyolország, a textiliparban történt elbocsátásokra tekintettel, 2008. december 29-én az EGF felhasz
nálására irányuló kérelmet nyújtott be. Ez a kérelem eleget tesz az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében 
a pénzügyi hozzájárulások meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek. A Bizottság 
ezért 3 306 750 EUR felhasználását javasolja. 

(4) Portugália, a textiliparban történt elbocsátásokra tekintettel, 2009. január 23-án az EGF felhasználására 
irányuló kérelmet nyújtott be. Ez a kérelem eleget tesz az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében a 
pénzügyi hozzájárulások meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek. A Bizottság 
ezért 832 800 EUR felhasználását javasolja. 

(5) Az EGF-et tehát igénybe kell venni pénzügyi hozzájárulás nyújtása érdekében a Spanyolország és 
Portugália által benyújtott kérelmek alapján, 

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT: 

1. cikk 

Az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének keretein belül fel kell használni az 
Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot a 4 139 550 EUR összeg kötelezettségvállalási és kifizetési 
előirányzatokban történő nyújtása érdekében. 

2. cikk 

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni. 

Kelt Strasbourgban, 

az Európai Parlament részéről 

az elnök 

a Tanács részéről 

az elnök 

6/2009. számú költségvetés-módosítási tervezet 
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Az Európai Parlament 2009. szeptember 15-i állásfoglalása az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre 
vonatkozó, 6/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetéről, III. szakasz – Bizottság 

(11888/2009 – C7-0098/2009 – 2009/2047(BUD)) 

(2010/C 224 E/19) 

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,

HU C 224 E/48 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.8.19. 
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— tekintettel az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2008. 
december 18-án fogadtak el véglegesen ( 1 ), 

— tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megál
lapodásra ( 2 ), 

— tekintettel az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre szóló, 6/2009. számú előzetes költségvetés-módosí
tási tervezetére, amelyet a Bizottság 2009. június 18-án terjesztett elő (COM(2009)0288), 

— tekintettel a 6/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetre, amelyet a Tanács 2009. július 13-án 
állapított meg (11888/2009-C7-0098/2009), 

— tekintettel eljárási szabályzatának 75. cikkére és V. mellékletére, 

— tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0003/2009), 

A. mivel a 2009. évi költségvetéshez készített, 6. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezet a hagyo
mányos saját forrásokra, HÉA- és GNI-alapokra vonatkozó előrejelzés felülvizsgálatáról, a releváns brit 
korrekciók és azok finanszírozásának költségvetésbe történő beállításáról, valamint a 2009. évi GNI- 
csökkentések finanszírozásának Hollandia és Svédország javára történő felülvizsgálatáról szól, 

B. mivel a 6/2009. számú költségvetés-módosítási tervezet célja e költségvetési kiigazítások előírásszerű 
beépítése a 2009. évi költségvetésbe, 

1. módosítás nélkül jóváhagyja a 6/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetet; 

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

( 1 ) HL L 69, 2009.3.13. 
( 2 ) HL C 139., 2006.6.14., 1. o. 

7/2009. számú költségvetés-módosítási tervezet 

P7_TA(2009)0011 

Az Európai Parlament 2009. szeptember 15-i állásfoglalása az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre 
vonatkozó, 7/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetéről, a franciaországi Klaus nevű viharral 

kapcsolatban (12951/2009 C7-0130/2009 2009/2046(BUD)) 

(2010/C 224 E/20) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkére és az Euratom-Szerződés 177. cikkére,

HU 2010.8.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 224 E/49 

2009. szeptember 15., kedd


