
PARLAMENT

3. CÍM

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ
KÖLTSÉGEK

3 0. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK
3 2. ALCÍM — SZAKÉRTELEM ÉS INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, GYÁRTÁS ÉS TERJESZTÉS

Jogcímcso-
port
Jogcím

Megnevezés 2007. évi
előirányzatok

2006. évi
előirányzatok

2005. évi
tényadatok

3 0. ALCÍM

3 0 0. Személyzeti kiküldetési költségek

Nem differenciált előirányzatok 22 867 935 (1) 20 867 935 18 671 700,—

3 0 2. Fogadási és reprezentációs költségek

Nem differenciált előirányzatok 787 000 833 000 599 337,59

3 0 4. Ülések egyéb költségei

3 0 4 0. Belső ülések egyéb költségei

Nem differenciált előirányzatok 1 772 000 1 640 000 1 706 576,87

3 0 4 2. Ülések, kongresszusok és konferenciák

Nem differenciált előirányzatok 1 416 600 1 418 500 817 637,70

3 0 4 4. A WTO-ról szóló parlamenti konferencia, valamint egyéb parlamentközi,
eseti és WTO-küldöttségek üléseinek szervezésével kapcsolatos egyéb kia-
dások

Nem differenciált előirányzatok 516 000 630 000 422 900,11

3 0 4 6. Az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költ-
ségei

Nem differenciált előirányzatok 470 000 430 000 343 107,77

3 0 4 8. Az Euromed parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei

Nem differenciált előirányzatok 102 000 100 000 79 792,35

3 0 4 9. Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei

Nem differenciált előirányzatok 1 160 000 1 245 000 0,—

3 0 4. jogcímcsoport – Összesen 5 436 600 5 463 500 3 370 014,80

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN 29 091 535 27 164 435 22 641 052,39

3 2. ALCÍM

3 2 0. Szakértelem igénybevétele

Nem differenciált előirányzatok 8 869 600 (2) 6 944 200 3 369 648,88

3 2 2. Információ beszerzése és archiválás

3 2 2 0. Dokumentációs és könyvtári költségek

Nem differenciált előirányzatok 3 363 232 3 276 600 2 920 296,58

(1) 1 132 065 EUR összegű előirányzat a 10 0. alcímben szerepel.
(2) 500 000 EUR összegű előirányzat a 10 0. alcímben szerepel.
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PARLAMENT

3 2. ALCÍM — SZAKÉRTELEM ÉS INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, GYÁRTÁS ÉS TERJESZTÉS (folytatás)

Jogcímcso-
port
Jogcím

Megnevezés 2007. évi
előirányzatok

2006. évi
előirányzatok

2005. évi
tényadatok

3 2 2. (folytatás)

3 2 2 2. Az archív állomány költségei

Nem differenciált előirányzatok 1 520 000 (1) 1 149 000 1 252 261,82

3 2 2. jogcímcsoport – Összesen 4 883 232 4 425 600 4 172 558,40

3 2 4. Gyártás és terjesztés

3 2 4 0. Hivatalos Lap

Nem differenciált előirányzatok 6 950 000 8 069 000 4 151 025,50

3 2 4 1. Digitális és hagyományos kiadványok

Nem differenciált előirányzatok 1 823 000 1 595 000 (2) 2 100 821,62

3 2 4 2. Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel
kapcsolatos költségek

Nem differenciált előirányzatok 12 853 000 9 870 000 (3) 6 753 468,69

3 2 4 3. Látogatóközpont

Nem differenciált előirányzatok 6 800 000

3 2 4 4. Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harma-
dik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások

Nem differenciált előirányzatok 26 618 000 23 920 000 15 631 595,31

3 2 4 5. Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése

Nem differenciált előirányzatok 1 650 000 1 895 000 1 202 849,25

3 2 4 6. Parlamenti televíziós csatorna (web-tv)

Nem differenciált előirányzatok p.m.

3 2 4 7. Az Európa jövőjéről szóló vitára vonatkozó tájékoztatással kapcsolatos kia-
dások

Nem differenciált előirányzatok p.m. p.m. 1 335 301,10

3 2 4 8. Audiovizuális információs költségek

Nem differenciált előirányzatok 10 033 900 8 650 000 5 165 374,46

3 2 4 9. Információcsere nemzeti parlamentekkel

Nem differenciált előirányzatok 2 000 000 540 000 122 793,99

3 2 4. jogcímcsoport – Összesen 68 727 900 54 539 000 36 463 229,92

3 2 5. A tájékoztatási irodákkal kapcsolatos kiadások

Nem differenciált előirányzatok p.m. p.m. 0,—

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN 82 480 732 65 908 800 44 005 437,20

3. cím – Összesen 111 572 267 93 073 235 66 646 489,59

(1) 250 000 EUR összegű előirányzat a 10 0. alcímben szerepel.
(2) 1 000 000 EUR összegű előirányzat a 10 0. alcímben szerepel.
(3) 2 023 000 EUR összegű előirányzat a 10 0. alcímben szerepel.
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PARLAMENT

3. CÍM

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ
KÖLTSÉGEK

3 0. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

3 0 0. Személyzeti kiküldetési költségek

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

22 867 935 (1) 20 867 935 18 671 700,—

(1) 1 132 065 EUR összegű előirányzat a 10 0. alcímben szerepel.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 71. cikke, valamint VII. melléklete
11–13. cikke.

Ez az előirányzat az útiköltségek, a kiküldetési napidíjak, valamint a kiküldetés során felmerülő járulékos költségek és rendkí-
vüli kiadások fedezésére szolgál, beleértve a jegyekkel és foglalásokkal kapcsolatos járulékos költségeket.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 50 000 euro.

3 0 2. Fogadási és reprezentációs költségek

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

787 000 833 000 599 337,59

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– az intézmény fogadási és reprezentációs kötelezettségeivel kapcsolatos költségek, beleértve az intézmény tudományos és
technológiai alternatívák értékelésével foglalkozó egysége (STOA) által elvégzett munkával kapcsolatos költségeket és az
intézmény tagjainak reprezentációs költségeit,

– az elnöknek az intézmény munkahelyein kívül tett utazásai során felmerülő reprezentációs költségek,

– reprezentációs költségek és a hivatal titkársági kiadásaihoz való hozzájárulás,

– a Főtitkárság által adott fogadások költségei és reprezentációs költségek, beleértve a 15 és/vagy 25 év szolgálati időt letöl-
tött tisztviselők számára vásárolt ajándékokat és kitüntetéseket,

– egyéb protokollköltségek (zászlók, bemutatóállványok, meghívókártyák, menü nyomtatása stb.).

3 0 4. Ülések egyéb költségei

3 0 4 0. Belső ülések egyéb költségei

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

1 772 000 1 640 000 1 706 576,87

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény által tartott ülések során felszolgált italok, üdítőitalok és az alkalmanként felszolgált ételek költ-
ségeinek fedezésére szolgál.
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3 0. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK (folytatás)

3 0 4. (folytatás)

3 0 4 2. Ülések, kongresszusok és konferenciák

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

1 416 600 1 418 500 817 637,70

Megjegyzések

Ez az előirányzat különösen a következők fedezésére szolgál:

– a munkahelyeken kívüli ülések megszervezésével kapcsolatos költségek (bizottságok és bizottsági küldöttségek,
képviselőcsoportok),

– azon nemzetközi szervezeteknek fizetendő tagdíjak, amelyeknek tagja az Európai Parlament vagy annak egy szerve (Par-
lamentközi Unió, a Parlamentek Főtitkárainak Társulása, Tizenkettő Plusz Csoport a Parlamentközi Unión belül).

3 0 4 4. A WTO-ról szóló parlamenti konferencia, valamint egyéb parlamentközi, eseti és WTO-küldöttségek üléseinek szervezésével
kapcsolatos egyéb kiadások

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

516 000 630 000 422 900,11

Megjegyzések

Ez az előirányzat különösen a parlamentközi és eseti küldöttségek, a közös parlamenti bizottságok, a parlamenti kooperációs
bizottságok és a WTO küldöttségei üléseinek szervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Fedezi továbbá a WTO-ról szóló parlamenti konferencia és irányítóbizottsága üléseinek szervezésével kapcsolatos kiadásokat.

3 0 4 6. Az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

470 000 430 000 343 107,77

Megjegyzések

Ez az előirányzat különösen az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlésbe delegált küldöttségek üléseivel kapcsolatos szervezési
költségek fedezésére szolgál.

3 0 4 8. Az Euromed parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

102 000 100 000 79 792,35

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Euromed parlamenti közgyűlés, annak bizottságai és elnöksége üléseinek szervezésével kapcsolatos költ-
ségek fedezésére szolgál.
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3 0. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK (folytatás)

3 0 4. (folytatás)

3 0 4 9. Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

1 160 000 1 245 000 0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Parlamenttel szerződésben álló utazási iroda működési költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 200 000 euro.

3 2. ALCÍM — SZAKÉRTELEM ÉS INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, GYÁRTÁS ÉS TERJESZTÉS

3 2 0. Szakértelem igénybevétele

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

8 869 600 (1) 6 944 200 3 369 648,88

(1) 500 000 EUR összegű előirányzat a 10 0. alcímben szerepel.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– az okleveles szakértőkkel és kutatóintézetekkel a Parlament irányító szervei és az adminisztráció részére tanulmányok készí-
tése és egyéb kutatótevékenységek (tudományos tanácskozások, kerekasztal-beszélgetések, szakértői bizottságok és konfe-
renciák) végzése céljából kötött szerződések költségei,

– a tanulmányok értékelésének és az intézmény tudományos és technológiai alternatívák értékelésével foglalkozó egysége
(STOA) tudományos testületekben való részvételének költségei,

– azon szakértők és más személyek – beleértve a Parlamenthez petíciót benyújtó személyeket is – útiköltségei, napidíja és
előre nem látott költségei, akiket bizottsági, kutató- vagy munkacsoportülésekre hívtak meg,

– az olyan külső személyek meghívásával kapcsolatos kiadások, akik olyan testületek munkájában vesznek részt, mint a
fegyelmi bizottság vagy a pénzügyi szabálytalanságokat figyelő szakosított testület.

3 2 2. Információ beszerzése és archiválás

3 2 2 0. Dokumentációs és könyvtári költségek

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

3 363 232 3 276 600 2 920 296,58

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– az általános referenciaművek részlegének bővítése és frissítése, valamint a könyvtári állomány naprakészen tartása,

– újságok és folyóiratok előfizetése, hírügynökségi előfizetések és azok közzététele, valamint online szolgáltatások, beleértve
a fentiek sokszorosításának és írásban és/vagy elektronikus formátumban való terjesztésének szerzői jogdíját,
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3 2. ALCÍM — SZAKÉRTELEM ÉS INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, GYÁRTÁS ÉS TERJESZTÉS (folytatás)

3 2 2. (folytatás)

3 2 2 0. (folytatás)

– a folyóiratok tartalmának összefoglalásával és elemzésével kapcsolatos előfizetések vagy szolgáltatási szerződések, vagy az
ezen folyóiratokból származó cikkek optikai adathordozókon való tárolása,

– külső dokumentációs és statisztikai adatbázisok felhasználása (kivéve a számítógépes hardvert és a távközlési díjakat),

– az Európai Parlament által nemzetközi és/vagy intézményközi együttműködési megállapodások keretében vállalt
kötelezettségek,

– speciális könyvtári, dokumentációs és adathordozó anyagok beszerzése vagy bérlése, beleértve az elektromos, elektronikus
és számítógépes berendezéseket és/vagy kutatási rendszereket, valamint külső szolgáltatások igénybevétele ezen berende-
zések és rendszerek beszerzése, fejlesztése, telepítése, használata és karbantartása céljából,

– a könyvtár tevékenységével összefüggő, elsősorban az ügyfelekkel történő kapcsolattartás (felmérések, elemzések) során fel-
merülő kiadások, a minőségbiztosítási rendszerek stb. költségei,

– könyvkötő és állagmegóvó berendezések és munkák a könyvtár, a dokumentáció és az adathordozói könyvtár számára,

– a belső kiadványok (tájékoztató füzetek, tanulmányok stb.) költsége, beleértve a berendezéseket is, valamint a kommuni-
kációs költségek (hírlevelek, videokazetták, CD-ROM-ok stb.),

– új szótárak, szószedetek és egyéb művek beszerzése bármilyen adathordozón a nyelvi szolgálatok – többek között az új
nyelvi részlegek – és a szöveg-ellenőrzési osztály részére, illetve a régi művek frissítése.

3 2 2 2. Az archív állomány költségei

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

1 520 000 (1) 1 149 000 1 252 261,82

(1) 250 000 EUR összegű előirányzat a 10 0. alcímben szerepel.

Megjegyzések

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i
1049/2001/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.), valamint az Európai Parlament által elfo-
gadott végrehajtási intézkedések.

Az elnökség 2002. december 16-i határozata „az információ és az átláthatóság növeléséről: az Európai Parlament archívumai”.

Az elnökség által 2003. június 2-án elfogadott, az európai parlamenti képviselők által letétbe helyezett iratok feldolgozásáról
szóló határozat.

Ez az előirányzat a külső szolgáltatók által végzett archiválással kapcsolatos költségek, az archív állomány helyettesítő adathor-
dozókra történő átvétele (mikrofilmek, lemezek, kazetták stb.), továbbá a speciális elektronikus, informatikai és elektromos
berendezések, könyvek és folyóiratok beszerzésével, bérlésével és fenntartásával, illetve a bármilyen jellegű adathordozón (tájé-
koztató füzetek, CD-ROM-ok stb.) történő megjelentetéssel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Továbbá az Európai Parlament képviselői által hivataluk gyakorlása során összegyűjtött és jogi adományok vagy hagyaték for-
májában az Európai Parlamentnek, az Európai Közösségek Levéltárának (HAEC), illetve egy egyesületnek vagy alapítványnak az
Európai Parlament által megállapított szabályokkal összhangban átadott iratok feldolgozási költségei fedezésére is szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 20 000 euro.
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3 2. ALCÍM — SZAKÉRTELEM ÉS INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, GYÁRTÁS ÉS TERJESZTÉS (folytatás)

3 2 4. Gyártás és terjesztés

3 2 4 0. Hivatalos Lap

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

6 950 000 8 069 000 4 151 025,50

Megjegyzések

Ez az előirányzat azon szövegek hagyományos (papíron), illetve elektronikus úton történő nyomtatási költségeinek fedezésére
szolgál, amelyeket a Parlament köteles az Európai Unió Hivatalos Lapja L vagy C sorozatában közzétenni (költségvetés, írásbeli
választ igénylő kérdések, jegyzőkönyvek, közlemények), nevezetesen az eljárási szabályzata (különösen annak 17., 36. és 45. cik-
ke) értelmében, valamint az AKCS–EU Közös Közgyűlés eljárási szabályzatának megfelelően.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 360 000 euro.

3 2 4 1. Digitális és hagyományos kiadványok

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

1 823 000 1 595 000 (1) 2 100 821,62

(1) 1 000 000 EUR összegű előirányzat a 10 0. alcímben szerepel.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– az Európai Unió Hivatalos Lapján kívüli digitális (Europarl és Europarl Inside) és hagyományos (alvállalkozók által előállított
különböző dokumentumok és nyomtatott anyagok) kiadványok költségei,

– szerkesztői rendszerek frissítése, folyamatos karbantartása és javítása, beleértve a Europarl és Europarl Inside weboldalakat,

– a jogalkotási figyelő (OEIL) frissítése.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 40 000 euro.

3 2 4 2. Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

12 853 000 9 870 000 (1) 6 753 468,69

(1) 2 023 000 EUR összegű előirányzat a 10 0. alcímben szerepel.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tájékoztató kiadványokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, beleértve az elektronikus kiadványokat,
az információs tevékenységeket, valamint a tagállamokban, illetve a csatlakozó országokban sorra kerülő állami rendezvénye-
ken, kereskedelmi vásárokon és kiállításokon való részvételt.
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3 2 4. (folytatás)

3 2 4 3. Látogatóközpont

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

6 800 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a látogatóközpont finanszírozására szolgál.

3 2 4 4. Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

26 618 000 23 920 000 15 631 595,31

Megjegyzések

Ez az előirányzat a csoportlátogatásokra és ehhez kapcsolódó felügyeleti és infrastrukturális költségekre biztosított támogatá-
soknak, az Euroscola program működési költségeinek, valamint a harmadik országbeli véleményformálóknak szervezett gya-
kornoki időszakok finanszírozásának fedezésére szolgál. Minden évben növelni kell egy olyan deflátor használatával, amely
figyelembe veszi a bruttó nemzeti jövedelem és az árak változását.

A támogatásban részesíthető látogatók maximális számát jelentősen meg kell növelni.

Megfelelő összeget tartalmaz a mozgássérült látogatók számára.

A juttatott támogatást növelni kell, hogy megfelelően arányos legyen a távolsággal és a látogatók rendelkezésére álló közleke-
dési feltételekkel. A látogatók számára nyújtott szolgáltatásokat is javítani kell.

Értékelést kell készíteni arról, hogy az új szabályok figyelembe veszik-e a látogatók származási helyéből eredő sajátosságokat és
korlátozásokat, javaslatokat kell tenni egy külön tér kialakítására a látogatóközpontban a képviselőcsoportok részére, valamint
jelentést kell készíteni a látogatócsoportoknak az új látogatóközponthoz való hozzáféréséről és a plenáris ülés megtekintéséről,
az üléstermek rendelkezésre állásáról és a látogatóközpont működtetésével kapcsolatos személyzeti igényekről.

3 2 4 5. Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

1 650 000 1 895 000 1 202 849,25

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tagállamokból és a csatlakozó országokból érkező véleményformálóknak szóló országos és nemzetközi szim-
póziumok és szemináriumok szervezésével kapcsolatos költségek vagy támogatások, parlamenti szimpóziumok és szeminári-
umok szervezési költségeinek fedezésére, valamint az európai érdekeket érintő kulturális kezdeményezések, különösen a
Szaharov-díj finanszírozására szolgál. Ebből az előirányzatból legfeljebb 300 000 euro az elnökség által elfogadott éves prog-
rammal összhangban a strasbourgi és brüsszeli ülésteremben sorra kerülő különleges rendezvényekkel kapcsolatos költségek
fedezésére szolgál.
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3 2 4. (folytatás)

3 2 4 6. Parlamenti televíziós csatorna (web-tv)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a parlamenti televíziós csatorna (web-tv) finanszírozására szolgál.

El fogják készíteni a prototípus értékelését. Az értékelésnek figyelembe kell vennie a projekt tartalmát és költségét, beleértve a
képviselőcsoportok részvételi arányát és formáját, valamint a programok tartalmának kidolgozását.

3 2 4 7. Az Európa jövőjéről szóló vitára vonatkozó tájékoztatással kapcsolatos kiadások

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

p.m. p.m. 1 335 301,10

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európa jövőjéről szóló vita keretében végrehajtott tájékoztató intézkedésekkel kapcsolatos kiadások fede-
zésére szolgál.

3 2 4 8. Audiovizuális információs költségek

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

10 033 900 8 650 000 5 165 374,46

Megjegyzések

A 2003. évi költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2002. március 12-i európai parlamenti állásfoglalás
(HL C 47. E, 2003.2.27., 72. o.).

A 2003-as pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 2002. május 14-i európai parlamenti állásfoglalás
(HL C 180. E, 2003.7.31., 150. o.).

A 2004-es pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 2003. május 14-i európai parlamenti állásfoglalás
(HL C 67. E, 2004.3.17., 179. o.).

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– az audiovizuális terület működési költségvetése (beleértve a saját szolgáltatásokat és a külső támogatást, mint például a
rádió- és televízióállomásoknak nyújtott műszaki szolgáltatások, audiovizuális műsorok gyártása, koprodukciója és sugár-
zása, csatornabérlés, televíziós és rádióműsorok közvetítése és az intézmény és az audiovizuális műsorszóró szervek közötti
kapcsolatok fejlesztését célzó egyéb intézkedések),

– a plenáris ülések és a parlamenti bizottsági ülések élő internetes közvetítéseinek költségei,

– a havi ülések DVD-ROM-on történő rögzítése,

– megfelelő archívum, valamint egy olyan keresőprogram létrehozása, amely a polgárok számára állandó jelleggel biztosítja
a hozzáférést ezekhez az információkhoz,

– internetes televíziós csatorna létrehozása és üzemeltetése, a csatorna programjainak gyártása és koprodukciója, az európai
polgárok körében a csatorna népszerűsítése érdekében végzett marketingtevékenység.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 13 000 euro.
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3 2 4. (folytatás)

3 2 4 9. Információcsere nemzeti parlamentekkel

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

2 000 000 540 000 122 793,99

Megjegyzések

Az Európai Parlamenti Közgyűlések (1977. június) és az Európai Unió Parlamentjeinek (2000. szeptember és 2001. március)
Elnöki Konferenciái.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatok előmozdítására szánt költségek. Az 1 0. és 3 0. alcím
alá nem tartozó parlamenti kapcsolatokra, információk és dokumentumok cseréjére, valamint az ezen információk elem-
zése és kezelése során nyújtott segítségre vonatkozik, beleértve az Európai Parlamenti Kutatási és Dokumentációs Köz-
ponttal (ECPRD) folytatott együttműködést,

– az Európai Parlament és a Délkelet- és Kelet-Európában, az egykori Szovjetunióban és a Földközi-tenger medencéjében
demokratikusan megválasztott parlamentek közötti együttműködés megerősítése. Az Unió leendő tagállamainak parla-
mentjei kiemelt együttműködési státust élveznek,

– az említett parlamentekben dolgozó tisztviselők együttműködési programjainak és képzési rendszereinek finanszírozása.

A képzési rendszerek magukban foglalják az Európai Parlamentben tett tanulmányutakat Brüsszelben, Luxembourgban és
Strasbourgban; az előirányzat a részt vevők költségeinek – különösen az úti- és szállásköltségek, valamint a napidíj – teljes
vagy részleges fedezésére szolgál,

– az együttműködési – köztük a jogalkotási munkával kapcsolatos – intézkedések, valamint a dokumentációs, elemzési és
információs intézkedések, beleértve azokat, amelyeket az ECPRD hajt végre.

3 2 5. A tájékoztatási irodákkal kapcsolatos kiadások

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

p.m. p.m. 0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlament tájékoztatási irodáival kapcsolatos összes kiadás (személyzet, épületek, konferenciák, ülé-
sek, kiadványok stb.) fedezésére szolgál.
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