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P6_TA(2007)0314 

4/2007. számú költségvetés-módosítási tervezet * 

Az Európai Parlament 2007. július 10-i állásfoglalása az Európai Unió 2007-es pénzügyi 

évre vonatkozó 4/2007. számú költségvetés-módosítási tervezetéről, III. szakasz - Bizottság 

(10966/2007 – C6-0195/2007 – 2007/2072(BUD)) 

 

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 

rendeletre1, és különösen annak 37. és 38. cikkére, 

– tekintettel az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó, 2006. december 14-én 

véglegesen elfogadott általános költségvetésére2, 

– 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 megállapodásra3, 

– tekintettel az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó általános 

költségvetéséhez a Bizottság által 2007. április 13-án előterjesztett, 3/2007. számú 

előzetes költségvetés-módosítási tervezetre (SEC(2007)0476), 

– tekintettel a Tanács által 2007. június 18-án megállapított, 4/2007. számú költségvetés-

módosítási tervezetre (10966/2007 – C6-0195/2007), 

– tekintettel eljárási szabályzata 69. cikkére és IV. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0268/2007), 

A. mivel kiigazításokra van szükség ahhoz, hogy a Versenyképességi és Innovációs 

Végrehajtó Ügynökség finanszírozásához szükséges költségvetési struktúrát, valamint 

a finanszírozást lehetővé tévő forrásallokációt figyelembe lehessen venni, és végre 

lehessen hajtani az Európai Unió 2007-es költségvetésében; 

B. mivel a költségvetés-módosítási tervezet rendelkezik az Oktatási, Audiovizuális és 

Kulturális Végrehajtó Ügynökség hatásköre bővítésének következményeként a 

költségvetési struktúra módosításáról, valamint három másik ügynökség, az Eurojust, 

az Európai Alapjogi Ügynökség és a Frontex létszámterveinek módosításáról is; 

C. mivel a 4/2007. számú költségvetés-módosítási tervezet célja e költségvetési források 

                                                 
1  HL L 248., 2002.9.16., 1.o. Az 1995/2006/EK/Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) 

módosított rendelet. 
2  HL L 77., 2007.3.16. 
3  HL C 139., 2006.6.14., 1. o. 
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hivatalos bevezetése a 2007. évi költségvetésbe, 

1. tudomásul veszi a 4/2007. számú költségvetés-módosítási tervezetet; 

2. emlékeztet arra, hogy a végrehajtó ügynökségek előirányzatait az érintett program 

működési költségvetéséből fedezik; 

3. módosítás nélkül jóváhagyja a 4/2007. számú költségvetés-módosítási tervezetet; 

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


