
18. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt …-ban/-ben, …-án/-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

MELLÉKLET

FINANSZÍROZHATÓ INTÉZKEDÉSEK

A 10. cikk sérelme nélkül a LIFE+ eszközből a következő intézkedések finanszírozhatók, amennyiben azok
megfelelnek a támogatásra való jogosultság céljaira a 3. cikkben meghatározott kritériumoknak:

a) azon nem kormányzati szervezetek operatív tevékenységei, amelyek elsősorban a környezet védelme és javítása terén
aktívak közösségi szinten, és amelyek részt vesznek a közösség politikájának és jogszabályainak kidolgo-
zásában és végrehajtásában,

b) a közösségi környezetvédelmi politika és jogszabályok végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó hálóza-
tok, adatbázisok és számítógépes rendszerek fejlesztése és karbantartása, különösen abban az esetben,
ha javítják a környezetvédelemmel kapcsolatos információkhoz való nyilvános hozzáférést;

c) tanulmányok, felmérések, modellek és forgatókönyvek készítése;

d) monitoring, ideértve az erdők monitoringját is;

e) segítségnyújtás kapacitásépítéshez és -fejlesztéshez;

f) képzés, workshopok és találkozók, ideértve az erdőtüzek megelőzésére irányuló kezdeményezésekben
részt vevő személyek képzését is;

g) hálózatépítés és legjobb gyakorlat platformok;

h) információs és kommunikációs fellépések, ideértve a környezettudatosság erősítését szolgáló kampányo-
kat is, különös tekintettel az erdőtüzekkel kapcsolatos figyelemfelhívó kampányokra;

i) innovatív szakpolitikai megközelítések, technológiák, módszerek és eszközök bemutatása;

j) kifejezetten a „Természet és biodiverzitás” elem számára:

– területek és fajok megőrzéséhez szükséges természetvédelmi kezelési tevékenységek, valamint a
kezelés tervezése, ideértve a Natura 2000 hálózat ökológiai egységességének javítását is,

– a természetvédelmi helyzet monitoringja, ideértve – de nem kizárólagosan – az erre szolgáló eljá-
rások és rendszerek felállítását is,

– faj- és élőhelymegőrzési cselekvési tervek kidolgozása és megvalósítása,

– a Natura 2000 hálózat tengeri területekre történő kiterjesztése,
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– földvásárlás, feltéve, hogy:
– a földvásárlás hozzájárul az adott Natura 2000 terület egységességének fenntartásához vagy

helyreállításához,
– a földvásárlás a tervezett természetvédelmi cél elérésének egyetlen vagy leghatékonyabb esz-

köze,
– a megszerzett földterület hosszú távon a 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott célkitűzések-

kel összhangban lévő használatra van fenntartva,
– az érintett tagállamok átruházás útján vagy más módon biztosítják az ilyen földterületek hosz-

szú távon természetvédelmi célokra történő fenntartását.

P6_TA(2006)0432

Az európai audiovizuális ágazatot támogató program (MEDIA 2007) ***II

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról az európai audiovi-
zuális iparágat támogató program megvalósításáról (MEDIA 2007) szóló európai parlamenti és

tanácsi határozat elfogadása tekintetében (6233/2/2006 – C6-0271/2006 – 2004/0151(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (6233/2/2006 – C6-0271/2006),

– tekintettel első olvasatbeli álláspontjára (1) a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javas-
latára vonatkozóan (COM(2004)0470) (2),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0337/2006),

1. jóváhagyja a közös álláspontot;

2. megállapítja, 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.

(1) Elfogadott szövegek 2005.10.25., P6_TA(2005)0398.
(2) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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