
89. sajnálja, hogy a Bizottságnak nincsenek konkrét javaslatai a csúcstalálkozóra; javasolja, hogy a „Kie-
melt intézkedések válaszul a migráció kihívásaira: A Hampton Court utáni első nyomon követő intézkedések”
című 2005. november 30-i bizottsági közlemény (COM(2005)0621) alapján, a bevándorlásból származó
lehetőségeknek és kihívásoknak való megfelelésre irányuló Hágai Program hosszú távú folyamatának kereté-
ben és a Hampton Court-i nem hivatalos találkozón elhatározottak szerint a Tanács minél gyorsabban
fogadjon el Latin-Amerikával kapcsolatban konkrét, elsőbbséget élvező fellépéseket összhangban az említett
brüsszeli európai tanácsi ülésen Afrikáról és a Mediterrán-térségről szóló következtetésekkel;

90. újból megerősíti, hogy az említett fellépéseknek a kétoldalú megállapodások erősítése révén – ideértve
az illegális bevándorlás, és az ebből hasznot húzó maffiák ellen folytatott harcot, valamint a kiszolgáltatott
csoportokat, különösen a nőket és gyermekeket érintő emberkereskedelem elleni küzdelmet – olyan kérdé-
sekkel is foglalkozniuk kell, mint a bevándorlási hullámok szerveződése, az ilyen hullámok közös kezelése,
az ideiglenes bevándorlásra irányuló politikák meghatározása, utazóvízum létrehozása a vállalkozók, egye-
temi oktatók, kutatók, diákok, újságírók és a partnerségben résztvevő szakszervezeti tagok részére, a szár-
mazási ország fejlődése szolgálatába állított bevándorlás (a bevándorlók projektjeinek támogatása a szárma-
zási országában stb.), integrációs politikák bevezetése a legális bevándorlók számára a befogadó országokban
és végül a vállalt fellépések finanszírozása és nyomon követése;

91. javasolja, hogy a partnerek hozzanak megfelelő intézkedéseket a bevándorlók pénzátutalásait jelenleg
sújtó túlzott költségek csökkentése érdekében;

*
* *

92. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint az Euró-
pai Unió tagállamai kormányainak és parlamentjeinek, továbbá Latin-Amerika és a Karib-térség valamennyi
országának, továbbá a Latin-Amerikai Parlamentnek, a Közép-Amerikai Parlamentnek az Andok Parlament-
jének és a Mercosur parlamenti vegyes bizottságának.
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Megállapodás az EK és a Mauritániai Iszlám Köztársaság között a tengeri halá-
szatról *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztár-
saság között levélváltás formájában létrejött, a tengeri halászat terén folytatott együttműködésről
szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás 2001.
augusztus 1-jétől 2006. július 31-ig terjedő időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv
módosítására vonatkozó megállapodás megkötésére vonatkozó tanácsi rendeletre irányuló javaslat-

ról (COM(2005)0591 – C6-0433/2005 – 2005/0229(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanács rendeletére irányuló javaslatra (COM(2005)0591) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére és 300. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdése első albekezdésére, amely alapján a Tanács konzul-
tált a Parlamenttel (C6-0433/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A6-0066/2006),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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1. jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, továbbá a
tagállamok és a Mauritániai Iszlám Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.
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2004. évi mentesítés: III. szakasz, Bizottság

1.
Az Európai Parlament határozata az Európai Unió 2004-es pénzügyi évre szóló általános költségve-
tésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság (SEC(2005)1158 –

C6-0352/2005 – 2005/2090(DEC) – SEC(2005)1159 – C6-0351/2005 – 2005/2090(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió 2004-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére (1),

– tekintettel az Európai Közösségeknek a 2004-es pénzügyi évre vonatkozó végleges elszámolásaira –

I. kötet – A költségvetés végrehajtásáról és a konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló összevont
jelentések (SEC(2005)1158 – C6-0352/2005 – SEC(2005)1159 – C6-0351/2005) (2),

– tekintettel a 2003-as mentesítő határozatok nyomon követéséről szóló bizottsági jelentésre
(COM(2005)0449, COM(2005)0448) és a Bizottság személyzeti munkadokumentumára – az Európai
Parlament részére a 2003-as mentesítő határozatok nyomon követéséről szóló bizottsági jelentés mel-
léklete (SEC(2005)1161),

– tekintettel a Bizottság „2004. évi összefoglaló” című közleményére (COM(2005)0256),

– tekintettel a Bizottság által a 2004-ben elvégzett belső ellenőrzésekről a mentesítésért felelős hatóságnak
tett éves jelentésére (COM(2005)0257),

– tekintettel a Számvevőszék 2/2004. sz. az „egységes ellenőrzési” modellről (és egy közösségi belső
ellenőrzési keretre irányuló javaslatról) szóló véleményére (3),

– tekintettel a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és a Számvevőszéknek benyújtott, az integrált belső
ellenőrzési keretrendszer ütemtervéről szóló, 2005. június 15-i bizottsági közleményre
(COM(2005)0252),

– tekintettel a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és a Számvevőszéknek benyújtott, az integrált belső
ellenőrzési keretrendszerre irányuló bizottsági cselekvési tervre (COM(2006)0009),

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2004-es pénzügyi évre vonatkozó, az ellenőrzött intézmények vála-
szaival kísért éves jelentésére (4),

– tekintettel a Számvevőszék által az EK-Szerződés 248. cikke értelmében nyújtott, az elszámolás meg-
bízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló nyilatko-
zatra (5),

– tekintettel a 2006. március 14-i tanácsi ajánlásra (5971/2006 – C6-0092/2006),

– tekintettel az EK-Szerződés 274., 275. és 276. cikkére és az Euratom-Szerződés 179a. és 180b. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló,
2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom rendeletre (6), és különösen annak 145., 146. és 147. cikkére,
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