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1/2006. sz. költségvetésmódosítás

Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre vonatkozó, 1/2006. sz.
költségvetés-módosítási tervezetéről, III. szakasz – Bizottság (Áradások Bulgáriában, Romániában és

Ausztriában) (8512/2006 – C6-0131/2006 – 2006/2066(BUD))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 272. cikke (4) bekezdésének
utolsó előtti albekezdésére,

– tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 177. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló,
2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 37. és 38. cikkére,

– tekintettel az Európai Uniónak a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó, 2005. december 15-én véglegesen
elfogadott általános költségvetésére (2),

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a költ-
ségvetési eljárás javításáról szóló 1999. május 6-i intézményközi megállapodásra (3),

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a költ-
ségvetési eljárás javításáról szóló, 1999. május 6-i intézményközi megállapodást kiegészítő, az Európai
Unió Szolidaritási Alapjának finanszírozásáról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság
között létrejött, 2002. november 7-i intézményközi megállapodásra (4),

– tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjából 106 357627 euró összegű pénzügyi segítségnyújtás
Bulgária, Románia és Ausztria részére a 2005 áprilisa és augusztusa közötti áradások által okozott
súlyos károk kezelésének megsegítése céljából történő mozgósításáról szóló 2006. április 27-i európai
parlamenti és tanácsi határozatra,

– tekintettel az Európai Uniónak a Bizottság által 2006. március 10-én előterjesztett, 2006-os pénzügyi
évre vonatkozó, 1/2006. sz. előzetes költségvetésmódosítási tervezetére (SEC(2006)0325),

– tekintettel a Tanács által 2006. április 25.-én megállapított 1/2006. sz. költségvetés-módosítási terve-
zetre (8512/2006 – C6-0131/2006),

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

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0139/2006),

A. mivel az Európai Uniónak szolidaritást kell vállalnia az életkörülményekre, a természeti környezetre és a
gazdaságra komolyan kiható természeti katasztrófák által érintett régiók népességével;

B. mivel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának rendelkezéseivel és az annak finanszírozásáról szóló
2002. november 7-i intézményközi megállapodással összhangban megfelelő költségvetési erőforrásokat
mozgósítottak az Európai Unió pénzügyi segítségnyújtására;

C. mivel az 1/2006. sz. költségvetés-módosítási tervezete hivatalosan is bevezeti e költségvetési forrásokat
a 2006. évi költségvetésbe,

(1) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(2) HL L 78., 2006.3.15., 1. o.
(3) HL C 172., 1999.6.18., 1. o. A 2003/429/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 147., 2003.6.14., 25. o.)

módosított megállapodás.
(4) HL C 283., 2002.11.20., 1. o.
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1. üdvözli az 1/2006. sz. költségvetés-módosítási tervezetét, amelynek célja az Európai Unió Szolidaritási
Alapjából mozgósított költségvetési források késedelem nélküli bevezetése a 2006. évi költségvetésbe annak
érdekében, hogy segítsenek a természeti katasztrófák által érintetteken;

2. módosítások nélkül jóváhagyja az 1/2006. sz. költségvetés-módosítási tervezetét;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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A részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének kvótáinak
elosztása az új tagállamok esetében ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi ren-
deletnek a 2004. május 1-jén csatlakozott tagállamokra tekintettel a részlegesen halogénezett klóro-
zott-fluorozott szénhidrogének kvótái elosztásának báziséve tekintetében történő módosításáról
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0550 –13632/2005

– C6-0421/2005 – 2004/0296(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2004)0550
– 13632/2005) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 175. cikkének
(1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0421/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére
(A6-0088/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándéko-
zik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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