
13. és 14. módosítás
4. cikk

Ezen támogatás végrehajtása az Európai Közösségek általános
költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló,
2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet és
végrehajtási szabályainak a rendelkezéseivel összhangban törté-
nik. Különös tekintettel, a 2. cikk (1) bekezdésében említett
egyetértési nyilatkozat rendelkezik Koszovó megfelelő, az ezen
támogatáshoz kapcsolódó csalás, korrupció és egyéb szabályta-
lanságok megelőzésére és az ellenük történő küzdelemre irá-
nyuló intézkedéseiről. Rendelkezik továbbá a Bizottság által vég-
zett ellenőrzésekről is – beleértve a helyszíni ellenőrzések és
vizsgálatok elvégzésére jogosult Európai Csaláselleni Hivatalt
(OLAF) – és adott esetben a Számvevőszék által végzett, helyszí-
nen végrehajtott pénzügyi ellenőrzésekről.

Ezen támogatás végrehajtása az Európai Közösségek általános
költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló
2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet és
végrehajtási szabályainak a rendelkezéseivel összhangban törté-
nik. Különös tekintettel, a 2. cikk (1) bekezdésében említett
egyetértési nyilatkozat rendelkezik Koszovó megfelelő, az ezen
támogatáshoz kapcsolódó csalás, korrupció és egyéb szabályta-
lanságok megelőzésére és az ellenük történő küzdelemre irá-
nyuló intézkedéseiről. A támogatások kezelése és kifizetése
jobb átláthatóságának biztosítása érdekében rendelkezik
továbbá a Bizottság által végzett ellenőrzésekről is – beleértve a
helyszíni ellenőrzések és vizsgálatok elvégzésére jogosult Euró-
pai Csaláselleni Hivatalt (OLAF) – és adott esetben a Számvevő-
szék és független könyvvizsgálók által végzett, helyszínen vég-
rehajtott pénzügyi ellenőrzésekről.

15. és 16. módosítás
5. cikk

Évente legalább egyszer a Bizottság jelentést nyújt be az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak, amely tartalmazza ezen határozat
előző évi végrehajtásának értékelését.

Évente legalább egyszer a Bizottság jelentést nyújt be az Európai
Parlament felelős bizottságainak és a Tanácsnak, amely tartal-
mazza ezen határozat előző évi végrehajtásának értékelését.
E jelentésnek meg kell határoznia a kapcsolatot a 2. cikk
(1) bekezdésében foglalt célok, Koszovó jelenlegi gazdasági és
adózási teljesítménye és a Bizottságnak a támogatási részletek
kifizetéséről szóló határozata között.

P6_TA(2006)0413

Európai Újjáépítési Ügynökség *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Újjáépítési Ügynökségről szóló
2667/2000/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2006)0162 – C6-0170/2006 – 2006/0057(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0162) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 181a. cikke (2) bekezdésének első mondatára, amely alapján a Tanács kon-
zultált a Parlamenttel (C6-0170/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Ellenőrző Bizottság véleményére
(A6-0285/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének
(2) bekezdése alapján;

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el
kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani
kívánja a Bizottság javaslatát;

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

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI

1. módosítás

(5a) preambulumbekezdés (új)

(5a) Az EU magas szintű részvételének biztosítása érdekében
a régióban a Bizottságnak biztosítania kell, hogy az Ügynök-
ség által az érintett országoknak való technikai és pénzügyi
segítségnyújtás területén felhalmozott szakértelem ne vesszen
el a feladatok átadása során, és megmaradjon a munka szük-
séges folyamatossága.

2. módosítás

1a. cikk (új)

1a. cikk

Jelentések

(1) Az egyértelműség és az átláthatóság érdekében a Bizott-
ság negyedéves jelentéseket készít az Európai Parlamentnek és
a Tanácsnak, amelyek tartalmazzák az átállási terv folyamat-
ban lévő operatív részleteit, beleértve a feladatok megosztását
az ügynökség és az illetékes bizottsági küldöttség között, vala-
mint a közöttük az átállási időszak alatti együttműködés rész-
leteit. A jelentéseknek tartalmazzák az átadási folyamat terve-
zett ütemezését, az előző jelentés óta teljesített célokat és a
kitűzendő új célokat, valamint áttekintést adnak az átadás
gyakorlati módjáról az összes érintett ország, különösen – tag-
jelölti státuszának fényében – Macedónia Volt Jugoszláv Köz-
társaság esetében.

(2) Az (1) bekezdésben említett jelentés összefüggésében a
Bizottság részletesen közli az alábbiakat:

a) az Ügynökség megszűnése után milyen intézkedéseket
szándékozik tenni a regionális projektek, például a több
ország együttműködésével zajló és határokon átnyúló inf-
rastrukturális projektek előmozdítása érdekében,

b) milyen tervei vannak delegációinak és/vagy irodáinak fej-
lesztésére Szerbia és Montenegró különválása után.
A jelentés emellett javaslatokat tartalmaz a Koszovó jövő-
beli státuszával foglalkozó delegációk és/vagy irodák fej-
lesztésére.
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