
– tekintettel a Tanács által 2006. július 17-én megállapított 4/2006. költségvetés-módosítási tervezetre
(11298/2006 – C6-0247/2006),

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

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0284/2006),

A. mivel a 4/2006. költségvetés-módosítási tervezet a költségvetés bevételi oldalára vonatkozik és számos
olyan elemet tartalmaz, amelyek befolyásolják a Közösség saját forrásaihoz való tagállami hozzájárulá-
sok szintjét,

B. mivel ezek az elemek a hagyományos saját forrásokra, valamint a HÉA- és GNI-alapokra vonatkozó
előrejelzések éves felülvizsgálatára és az Egyesült Királyság részére fizetendő korrekció finanszírozásához
szükséges hozzájárulások technikai újraszámítására, valamint a külső intézkedésekből keletkező, garan-
ciaalapból származó, 2005-ös többletre vonatkoznak;

C. mivel az Európai Tanács 2005. decemberi brüsszeli ülésén felkérte a Bizottságot, hogy hajtsa végre az
Európai Unió kiadásainak és bevételeinek teljes és átfogó felülvizsgálatát, beleértve a brit korrekciót is,
és 2008–2009-ben terjessze elő jelentését a megfelelő javaslatokkal együtt;

D. mivel e felülvizsgálat elvégzése és javaslatainak felvázolása során a Bizottság figyelembe veszi az Európai
Parlament munkáját és ajánlásait, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési
fegyelemről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2006. május 17-i intézményközi
megállapodáshoz (1) csatolt harmadik nyilatkozat szövegével összhangban;

E. mivel a Parlament ezen tervezett felülvizsgálathoz való közös hozzájárulás érdekében párbeszédet kez-
deményezett a nemzeti parlamentekkel a saját források rendszerének jövőjéről,

1. módosítás nélkül jóváhagyja a 4/2006. sz. költségvetés-módosítási tervezetet;

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

(1) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

P6_TA(2006)0378

A Közösség PROGRESS programja ***II

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Közösség PROGRESS elnevezésű foglalkoztatási és
szociális szolidaritási programjának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat
elfogadásáról szóló tanácsi közös álláspontról tekintetében (6282/3/2006 – C6-0272/2006 –

2004/0158(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (6282/3/2006 – C6-0272/2006),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2004)0488) (1)
vonatkozó első olvasatbeli álláspontjára (2),

– tekintettel a Bizottság módosított javaslatára (COM(2005)0536) (1),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) HL C 193. E, 2006.8.17., 99. o.
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– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0300/2006),

1. jóváhagyja a közös álláspontot;

2. tudomásul veszi, hogy a jogi aktust a közös álláspontnak megfelelően fogadják el;

3. utasítja elnökét, hogy az EK-Szerződés 254. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével
együtt írja alá a jogi aktust;

4. utasítja főtitkárát, hogy írja alá a jogi aktust miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást
megfelelően végrehajtottak, illetve a Tanács főtitkárával együttműködve gondoskodjon az Európai Unió Hiva-
talos Lapjában történő közzétételéről;

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

P6_TA(2006)0379

Kohéziós stratégiai iránymutatások ***

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymu-
tatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (11807/2006 – C6-0266/2006 –

2006/0131(AVC))

(Hozzájárulási eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (11807/2006),

– tekintettel az EK-Szerződés 161. cikkének (1) bekezdése értelmében a Tanács által benyújtott, hozzájá-
rulás iránti kérelemre (C6-0266/2006),

– tekintettel a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokkal kapcsolatos
hozzájárulási eljárás előkészítéséről (kohéziós politika a növekedés és a foglalkoztatás támogatására)
szóló 2006. május 18-i állásfoglalására (1), amely az Európai Bizottság és az Európai Parlament közötti
korai párbeszédre adott alkalmat, és amely párbeszédet meg kell ismételni a közösségi stratégiai irány-
mutatásoknak az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi ren-
delet által előírt félidős értékelése előtt (2),

– tekintettel eljárási szabályzata 75. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság ajánlására (A6-0281/2006),

1. hozzájárulását adja a tanácsi határozatra irányuló javaslathoz;

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

(1) Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0216.
(2) HL L 210., 2006.7.31., 25. o.
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