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Az Európai Parlament 2009. szeptember 15-i állásfoglalása az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre 
vonatkozó 8/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetéről: Europol, Eurojust, OLAF 

(12952/2009 – C7-0131/2009 – 2009/2050(BUD)) 

(2010/C 224 E/21) 

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 2009-es pénzügyi évre vonatkozó, 2008. december 18-án véglegesen elfo
gadott általános költségvetésére ( 2 ), 

— 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 ( 3 ), 

— tekintettel az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre szóló, 8/2009. számú előzetes költségvetés-módosí
tási tervezetére, amelyet a Bizottság 2009. július 3-án terjesztett elő (COM(2009)0337), 

— tekintettel a 8/2009. sz. költségvetés-módosítási tervezetre, amelyet a Tanács 2009. szeptember 7-én 
állapított meg (12952/2009 – C7-0131/2009), 

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

— tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0010/2009), 

A. mivel a 2009-es általános költségvetésre vonatkozó 8. sz. költségvetés-módosítási tervezet az alábbiakat 
tartalmazza: 

— az állatbetegségek felszámolására és monitoring programokra, valamint az állatok azon fizikai körül
ményeinek figyelemmel követésére vonatkozó kötelezettségvállalási előirányzatok megemelése, 
amelyek külső tényezőhöz kapcsolódó közegészségügyi kockázatot jelenthetnek, 

— „A nagy fluxusú reaktor (HFR) üzemeltetése - Kiegészítő HFR-programok” költségvetési jogcím létre
hozása, 

— az „Európai Rendőrségi Hivatal – Átállási költségek” költségvetési jogcím létrehozása, 

— az Eurojust közösségi támogatásának megerősítése, 

— az OLAF létszámtervének módosítása,
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B. mivel a 8/2009. számú költségvetés-módosítási tervezet célja e költségvetési kiigazítások előírásszerű 
beépítése a 2009. évi költségvetésbe, 

1. módosítás nélkül jóváhagyja a 8/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetet, a 2009. szeptember 
1-jei háromoldalú megbeszélés eredményeinek megfelelően ( 1 ); 

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

( 1 ) Lásd a mellékletet. 

MELLÉKLET 

HÁROMOLDALÚ MEGBESZÉLÉS 2009. SZEPTEMBER 1-JÉN 

A következtetések összefoglalása 

A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás (IIA) 47. pontjának megfelelően az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság megállapodik az alábbiakról: 

— a Bizottság által a finanszírozási tervében előterjesztett információ alapján az Európai Parlament és a Tanács 
megjegyzi, hogy az Europol közösségi ügynökségként történő finanszírozása biztosítható a 2007–2013-as időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keret (MFF) 3a. alfejezetére megállapított kiadási határösszegen belül; az éves összeg az 
éves költségvetési eljárások keretében kerül megállapításra; 

— a Bizottság által bemutatott, 8/2009. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezet alapján az Európai Parlament és 
a Tanács elfogadja a 2009-re szóló 1 250 millió EUR átállási költséget, amelyet a 2007-2013-as MFF 3a. alfejezetén 
belüli átcsoportosítások fedeznek; 

— az Európai Parlament és a Tanács felkéri a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb nyújtsa be az IIA 47. pontjának 
végrehajtására vonatkozó közös iránymutatások tervezetét.
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