
 

AM\840913HU.doc  PE450.499v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

24.11.2010 B7-0683/2 

Módosítás  2 
Joseph Daul 
a PPE képviselıcsoport nevében 

Martin Schulz 
az S&D képviselıcsoport nevében 

Guy Verhofstadt 
az ALDE képviselıcsoport nevében 

Rebecca Harms 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

Miguel Portas 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0683/2010 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
A 2011-es évre vonatkozó költségvetésrıl szóló, jelenleg zajló tárgyalások 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés – a pont 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

a) megállapodás olyan valódi rugalmassági 

mechanizmusokkal kapcsolatban, amelyek 

megfelelnek a Parlament által, valamint a 

Tanács által minısített többséggel 

meghatározandó, a 2006. május 17-i 

intézményközi megállapodásban foglalt, a 

felülvizsgálatokra vonatkozó jelenlegi 

elveknek, lehetıvé téve a Lisszaboni 

Szerzıdés által az EU-ra ruházott új 

hatáskörökbıl és az Európa 2020 

projektbıl származó politikák megfelelı 

jövıbeli finanszírozását, 

a) megállapodás olyan valódi rugalmassági 

mechanizmusokkal kapcsolatban, amelyek 

megfelelnek a Parlament által, valamint a 

Tanács által minısített többséggel 

meghatározandó, a 2006. május 17-i 

intézményközi megállapodásban foglalt, a 

felülvizsgálatokra vonatkozó jelenlegi 

elveknek, lehetıvé téve a Lisszaboni 

Szerzıdés által az EU-ra ruházott új 

hatáskörökbıl és az Európa 2020 

projektbıl származó politikák 2011-ben és 

az azt követı években történı megfelelı 

jövıbeli finanszírozását, 

Or. en 
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24.11.2010 B7-0683/3 

Módosítás  3 
Joseph Daul 
a PPE képviselıcsoport nevében 

Martin Schulz 
az S&D képviselıcsoport nevében 

Rebecca Harms 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

Miguel Portas 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0683/2010 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
A 2011-es évre vonatkozó költségvetésrıl szóló, jelenleg zajló tárgyalások 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés – b pont 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

b) kötelezettségvállalás a Bizottság 

részérıl, amelynek értelmében 2011. július 

1. elıtt az EUMSz. 311. cikkén alapuló 

érdemi javaslatokat terjeszt elı az EU új 

saját forrásairól, és kötelezettségvállalás a 

Tanács részérıl, amelynek értelmében e 

javaslatokat megvitatja a Parlamenttel a 

következı többéves pénzügyi kerettel 

kapcsolatos tárgyalási folyamat keretében, 

b) kötelezettségvállalás a Bizottság 

részérıl, amelynek értelmében 2011. július 

1. elıtt az EUMSz. 311. cikkén alapuló 

érdemi javaslatokat terjeszt elı az EU új 

saját forrásairól, és kötelezettségvállalás a 

Tanács részérıl, amelynek értelmében e 

javaslatokat megvitatja a Parlamenttel a 

következı többéves pénzügyi kerettel 

kapcsolatos tárgyalási folyamat keretében, 

a 2006. május 17-i intézményközi 

megállapodásnak a pénzügyi keret 

felülvizsgálatáról szóló 3. sz. 

nyilatkozatával összhangban, 

Or. en 
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24.11.2010 B7-0683/4 

Módosítás  4 
Joseph Daul 
a PPE képviselıcsoport nevében 

Martin Schulz 
az S&D képviselıcsoport nevében 

Rebecca Harms 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0683/2010 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
A 2011-es évre vonatkozó költségvetésrıl szóló, jelenleg zajló tárgyalások 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. üdvözli a Bizottságnak az európai 

hozzáadott értékkel és a költségvetés 

Lisszaboni Szerzıdéshez való igazításával, 

valamint a saját forrásokra vonatkozó 

pontos ütemtervvel kapcsolatos 

kötelezettségvállalásait; 

2. üdvözli a Bizottságnak az európai 

hozzáadott értékkel és a Lisszaboni 

Szerzıdés uniós költségvetéssel 

kapcsolatos következményeivel, valamint a 

saját forrásokra vonatkozó pontos 

ütemtervvel kapcsolatos 

kötelezettségvállalásait; 

Or. en 

 

 


