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Förslag till ändringsbudget nr 1/2007* 

Europaparlamentets resolution om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 

1/2007 för budgetåret 2007: avtal från trepartsmöte av den 28 november 2006 - 

Strukturfonder, Europeiska fiskerifonden, Europeiska investeringsfonden och det 

Gemensamma forskningscentret, avsnitt III, kommissionen (5739/2007 – C6-0060/2007 – 

2006/2303(BUD)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt 

artikel 272.4, näst sista stycket, 

– med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, 

särskilt artikel 177, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med 

budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget1, särskilt artiklarna 37 

och 38, 

– med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007, slutgiltigt 

antagen den 14 december 2006, 

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan 

Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk 

förvaltning2, 

– med beaktande av det preliminära förslag till Europeiska unionens ändringsbudget 

nr 1/2007 för budgetåret 2007 som kommissionen lade fram den 20 december 2006 

(SEK(2006)1776), 

– med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 1/2007 som rådet fastställde den 30 

januari 2007 (5739/2007 - C6-0060/2007), 

– med beaktande artikel 69 och bilaga IV i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A6-0010/2007). 

A. Det måste göras tekniska justeringar för att besluten vid trepartsmötet den 28 november 

2006skall kunna beaktas och genomföras i Europeiska unionens budget för 2007. 

B. Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 1/2007 är att föra in dessa justeringar. 

1. Europaparlamentet välkomnar förslaget till ändringsbudget nr 1/2007. 

                                                 
1  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 

(EUT L 390, 30.12.2006, s. 1). 
2  EGT C 139, 14.6.2006, s. 1. 



2. Europaparlamentet godkänner förslaget till ändringsbudget nr 1/2007 utan ändringar. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen. 

 

 


