
86. az alábbi, létszámtervvel kapcsolatos intézkedésekről határozott:

– a Tanács által annak költségvetési tervezetében már jóváhagyott 3 új álláshelyen kívül 3 új állandó
álláshely (2 AD 5 és 1 AST 3) és egy ideiglenes álláshely (AD 5) létrehozása;

87. a Tanács által a költségvetési tervezetben rendelkezésre bocsátott előirányzatokat 581 684 EUR-val
növelte, ami a bővítéssel kapcsolatos költségeken kívül 2,53%-os emelést jelent;

VIII. (A) szakasz – Európai ombudsman

88. megállapítja, hogy az ombudsman csak 10 átsorolást kért és ezeket az átsorolásokat a Tanács jóvá-
hagyta;

89. úgy határozott, hogy a nemzeti ombudsmanok másodévenkénti szemináriumának az idén az
ombudsman felelősségi körébe tartozó szervezésére elkülönített előirányzatot 45 000 EUR-ra korlátozza;

90. a Tanács által a költségvetési tervezetben rendelkezésre bocsátott előirányzatokat 150 000 EUR-val
növelte a fordításra szánt előirányzat emelése céljából;

VIII. (B) szakasz – Európai adatvédelmi biztos

91. úgy ítéli meg, hogy a költségvetési előirányzat-tervezetnek pontosabbnak kellene lennie, különösen a
személyzeti és új igények tekintetében; kéri adminisztrációját és a Bizottságot, hogy az intézményközi meg-
állapodással összefüggésben nyújtson megfelelő támogatást a következő pénzügyi évre szóló költségvetési
előirányzat-tervezet elkészítéséhez;

92. az alábbi, létszámtervvel kapcsolatos intézkedésekről határozott:

– a Tanács által annak költségvetési tervezetében már jóváhagyott 3 új álláshelyen (1AD 9, 1 AD 8 és 1
AD 7) kívül 2 új állandó álláshely (1 AD 9 és 1 AST 5) létrehozása;

93. a Tanács által a költségvetési tervezetben rendelkezésre bocsátott előirányzatokat 158 846 EUR-val
növelte a fejlődés ütemének fenntartására, ami 38,28%-os emelést jelent a költségvetés-módosítás figyelem-
bevétele nélkül;

*
* *

94. utasítja elnökét, hogy az általános költségvetési tervezet I., II., IV., V., VI., VII., valamint VIII. (A) és
VIII. (B) szakaszához fűzött módosító indítványokkal együtt továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a
Bizottságnak, valamint a többi érintett intézménynek és szervnek.
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A Közösség legkülső régióiban nyilvántartott halászflották igazgatása *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Közösség legkülső régióiban nyilvántartott halász-
flották igazgatásáról szóló 639/2004/EK tanácsi rendeletet módosító tanácsi rendeletre irányuló

javaslatról (COM(2006)0433 – C6-0295/2006 – 2006/0148(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0433) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére és 299. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Tanács kon-
zultált a Parlamenttel (C6-0295/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. és 134. cikkére,

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el
kíván térni;

3. felkéri a Tanácsot, hogy ismét konzultáljon a Parlamenttel, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizott-
ság javaslatát;

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

P6_TA(2006)0454

Megemlékezés az 1956-os magyar forradalomról

Az Európai Parlament állásfoglalása a magyar forradalom 50. évfordulójáról és annak történelmi
jelentőségéről Európa számára

Az Európai Parlament,

– tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az Európai Unió a szabadság, a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok és az alapvető
szabadságok tiszteletben tartása elvein alapul – olyan elveken, amelyeket minden tagállam elismer;

B. mivel Európa II. világháború utáni jaltai kettéosztása több mint négy évtizeden át megfosztotta függet-
lenségüktől Közép- és Kelet-Európa országait;

C. mivel Közép- és Kelet-Európa kommunista rendszerei nem a nép beleegyezésén vagy akaratán alapultak,
hanem azokat a szovjet katonai megszálláson és a kommunista pártok együttműködésén keresztül tar-
tották fenn;

D. emlékeztetve a kommunista párt diktatórikus uralma elleni tiltakozásul 1956. október 23-án utcára
vonuló magyarok bátorságára és elszántságára,

E. kifejezve tiszteletét a magyarok kitartásáért, akik a Nyugatról érkező katonai segítség elmaradása és a
Szovjetunió elsöprő katonai beavatkozása és túlsúlya ellenére is folytatták harcukat a szabadságért, a
nemzeti függetlenségért és a polgári jogokért,

F. tisztelegve Nagy Imre, Magyarország reformkommunista miniszterelnöke emberi és politikai bátorsága
előtt, aki helyesen ismerte fel a népakarat elemi erejű kifejeződését, és beleegyezett abba, hogy politikai
vezetője legyen a szabadságért és a demokráciáért zajló népfelkelésnek, és végül életét áldozva a szabad-
ság vértanúja lett, miután 1958-ban kivégezték, mert nem engedett a nyomásnak, hogy nyilvánosan
elítélje a forradalmat,

G. tisztelegve a forradalom és a kegyetlen megtorlás áldozatai előtt, a harcok során 2710-en vesztették
életüket, a visszatérő kommunista vezetés 1956 és 1961 között 228 személyt végzett ki, 1956 és
1958 között 20 000 embert tartóztatott le, és ezreket részesített hátrányos megkülönböztetésben a
forradalom után évtizedeken keresztül,

H. kifejezve háláját az emberek által tanúsított szolidaritásért a Nyugat számos országában, akik 194 000
magyar menekültet fogadtak be 1956 és 1957 folyamán,

I. elismerve a nemzetek közötti szolidaritás alapvető értékét általában, és különösen Közép- és Kelet-
Európa különböző, szabadságukért küzdő nemzetei – a magyarok, a csehek, a szlovákok, a lengyelek,
a németek, az észtek, a lettek és a litvánok – között,
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