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Az integrált tengerpolitika továbbfejlesztése ***I 

Az Európai Parlament 2011. november 17-i jogalkotási állásfoglalása az integrált 

tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program létrehozásáról szóló európai 

parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 

2010/0257(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2010)0494), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) 

bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, 74. cikkére és 77. cikkének (2) 

bekezdésére, 91. cikkének (1) bekezdésére és 100. cikkének (2) bekezdésére, 173. 

cikkének (3) bekezdésére, 175. cikkére, 188. cikkére, 192. cikkének (1) bekezdésére, 

194. cikkének (2) bekezdésére és 195. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a 

Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0292/2010), 

– tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) 

bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. február 16-i 

véleményére1, 

– tekintettel a Régiók Bizottságának 2011. január 27-i véleményére2, 

– tekintettel a Tanács képviselőjének 2011. október 6-i írásbeli kötelezettségvállalására, 

amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban, 

– tekintettel eljárási szabályzata 55. és 37. cikkére, 

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és a Halászati 

Bizottság, a Költségvetési Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 

Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A7-

0163/2011), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. jóváhagyja a Parlament, a Tanács és a Bizottság jelen állásfoglaláshoz csatolt  közös 

nyilatkozatát; 

                                                 
1  HL C 107., 2011.4.6., 64. o. 
2  HL C 104., 2011.4.2., 47. o. 



3. jóváhagyja a Parlament és a Tanács jelen állásfoglaláshoz csatolt közös nyilatkozatát; 

4. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 

lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni; 

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 



 



P7_TC1-COD(2010)0257 

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. november 17-én került 

elfogadásra az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program 

létrehozásáról szóló .../2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására 

tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a 

végleges jogalkotási aktussal, 1255/2011/EU rendelet.) 



 



Melléklet a jogalkotási állásfoglaláshoz 

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata 

Az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program végrehajtására rendelkezésre 

álló pénzügyi keret összege a 2011 és 2013 közötti időszakra a X. cikkben foglaltaknak 

megfelelően 40 millió EUR. Ez a pénzügyi keretösszeg a következőkből áll össze: a 2011. évi 

költségvetésből a többéves pénzügyi keret 2. fejezete alatt rendelkezésre álló tartaléksáv 

igénybevétele nélkül lehívott 23,14 millió EUR-ból, továbbá egy, a 2012. évi költségvetés-

tervezetbe beillesztett 16,66 millió EUR-s összegből, amely egy technikai segítségnyújtás 

céljára elkülönített részt is magában foglal, és amelyet a Tanács a 2012. évi költségvetés 

olvasata során már elfogadott, valamint egy technikai segítségnyújtás céljára fordítandó további 

200000 EUR-s összegből, amelyet a 2013. évi költségvetésbe kell beállítani. 

E célból a 2011. évi költségvetést módosítani kellene a szükséges nómenklatúra létrehozása és 

az előirányzatoknak a tartalékalapba történő beállítása érdekében. A 2012. és a 2013. évre 

elfogadott költségvetésnek tartalmaznia kellene az adott évre vonatkozó megfelelő összegeket. 

Az Európai Parlament és a Tanács együttes nyilatkozata 

Az Európai Parlament és a Tanács nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a megfelelő bizottsági 

javaslatok alapján a jövőbeli programokban 2013 után felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról 

rendelkezzen. 


