
3. Előirányzatok átcsoportosítása

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 22/2006 sz. előirányzat-átcsoportosítási
javaslatát (C6-0292/2006 – SEC(2006)0715).

A bizottság a Tanács véleményének megismerését követően teljes egészében engedélyezte az átcsoportosítást,
a 2002. június 25-i költségvetési rendelet 24. cikkének (3) bekezdése értelmében.

*
* *

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 35/2006 sz. előirányzat-átcsoportosítási
javaslatát (C6-0279/2006 – SEC(2006)1060).

A bizottság a Tanács véleményének megismerését követően teljes egészében engedélyezte az átcsoportosítást,
a 2002. június 25-i költségvetési rendelet 24. cikkének (3) bekezdése értelmében.

*
* *

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 36/2006 sz. előirányzat-átcsoportosítási
javaslatát (C6-0293/2006 – SEC(2006)1061).

A bizottság a Tanács véleményének megismerését követően teljes egészében engedélyezte az átcsoportosítást,
a 2002. június 25-i költségvetési rendelet 24. cikkének (3) bekezdése értelmében.

4. Nanotudományok és nanotechnológiák (2005–2009) (vita)

Jelentés a nanotudományokról és nanotechnológiákról: cselekvési terv Európa számára (2005–2009)
[2006/2004(INI)] – Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Előadó: Miloslav Ransdorf (A6-0216/2006)

Miloslav Ransdorf előterjeszti a jelentést.

Felszólal Janez Potočnik (a Bizottság tagja).

Felszólal Piia-Noora Kauppi (a JURI bizottság véleményének előadója), Giles Chichester, a PPE-DE képviselő-
csoport nevében, Adam Gierek, a PSE képviselőcsoport nevében, Jorgo Chatzimarkakis, az ALDE képviselő-
csoport nevében, David Hammerstein Mintz, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Vladimír Remek, a
GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nils Lundgren, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Luca
Romagnoli, független, Nikolaos Vakalis, Teresa Riera Madurell, Vittorio Prodi, Hiltrud Breyer, Bastiaan Belder,
Leopold Józef Rutowicz, Jan Březina, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Paul Rübig és Ján Hudacký.

ELNÖKÖL: Pierre MOSCOVICI

alelnök

Felszólal Romana Jordan Cizelj, Lambert van Nistelrooij és Janez Potočnik.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.09.28-i jegyzőkönyv, 7.11. pont.

5. A több és jobb EU-segélyezés felé: 2006. évi csomag a segélyek eredménye-
sebbé tételéért (vita)

Jelentés a „Többet együttműködni, jobban együttműködni: az EU támogatáshatékonyságára vonatkozó 2006.
évi csomagról” [2006/2208(INI)] – Fejlesztési Bizottság
Előadó: Alain Hutchinson (A6-0270/2006)

Alain Hutchinson előterjeszti a jelentést.

Felszólal Charlie McCreevy (a Bizottság tagja).

C 306 E/298 HU 2006.12.15.Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2006. szeptember 28., csütörtök



Felszólal Margrietus van den Berg (az INTA bizottság véleményének előadója), Tokia Saïfi, a PPE-DE képvi-
selőcsoport nevében, Miguel Angel Martínez Martínez, a PSE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a
GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, független, Karin Scheele és Justas Vincas Paleckis.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.09.28-i jegyzőkönyv, 7.1. pont.

(Az ülést 11.55-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Gérard ONESTA

alelnök

Felszólal Emine Bozkurt, aki rasszista tartalmú e-mailekre hívja fel a figyelmet, melyek célpontja Járóka Lívia,
Doris Pack, aki támogatja e felszólalást, és Charles Tannock a Siniora úr, Libanon miniszterelnöke által az
Elnökök Értekezletének tegnapi ülésén tartott előadásról, illetve kéri, hogy a Parlament hívja meg egy
későbbi ülésére Izrael állam egy képviselőjét (az elnök közli, hogy továbbítja a három felszólaló észrevételeit
az illetékes szerveknek).

6. A Tanács közös álláspontjainak közlése

Az elnök az eljárási szabályzat 57. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács
következő közös álláspontjait, valamint az indokolásokat, amelyek a Tanácsot a közös álláspontok elfogadá-
sához vezették, és a Bizottság álláspontját az alábbiakra vonatkozóan:

– A Tanács 2006. szeptember 25-én az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs
tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2013) szóló európai parlamenti és tanácsi
határozat elfogadása céljából elfogadott közös álláspontja (12032/2/2006 – C6-0318/2006 –

2005/0043(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: ITRE

– A Tanács 2006. szeptember 25-i közös álláspontja a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalma-
zandó jogról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (09751/7/2006 –

C6-0317/2006 – 2003/0168(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: JURI

– A Tanács 2006. szeptember 25-i közös álláspontja a 2007–2013-as időszakra az aktív európai polgár-
ságot támogató „Európa a polgárokért” című program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi
határozat elfogadására tekintettel (09575/1/2006 – C6-0316/2006 – 2005/0041(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: CULT

– A Tanács 2006. szeptember 18-án elfogadott közös álláspontja a Nemek Közötti Egyenlőség Európai
Intézetének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából
(10351/1/2006 – C6-0314/2006 – 2005/0017(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: FEMM

– A Tanács által 2006. szeptember 18-án elfogadott közös álláspont az európai audiovizuális és online
információs szolgáltatási ipar versenyképességével összefüggésben a kiskorúak és az emberi méltóság
védelméről és a válaszadás jogáról szóló európai parlamenti és tanácsi ajánlás elfogadására tekintettel
(09577/1/2006 – C6-0313/2006 – 2004/0117(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: CULT

– A Tanács 2006. szeptember 18-án elfogadott közös álláspontja a vezetői engedélyekről szóló európai
parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (09010/1/2006 – C6-0312/2006 –

2003/0252(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: TRAN
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