
– tekintettel a 2007. július 6-i háromoldalú egyeztetés és a 2007. július 13-i költségvetési egyeztetés
eredményeire,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére
(A6-0378/2007),

A. mivel az Európai Unió megalkotta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket arra, hogy további
támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott elbo-
csátott munkavállalóknak a munkaerőpiacba történő ismételt beilleszkedéshez;

B. mivel az Európai Uniónak az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi segítsége dinamikus
kell, hogy legyen, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani;

C. mivel Franciaország 2007. március 9-i és 23-i levelében (1) két, az autóiparban történt elbocsátásokat
érintő esetben kérelmezte a segítséget, nevezetesen a Peugeot SA és a Renault SA beszállítói esetében;

1. kéri az érintett intézményeket, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket az alap mobilizációjának
felgyorsítására;

2. jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

3. utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététe-
léről.

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást, annak mellékletével együtt a Tanácsnak, és a
Bizottságnak.

(1) EGF/2007/01/FR/PSA és EGF/2007/02/FR/RSA kérelem.

MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

2007. október 23.

az európai globalizációs alkalmazkodási alap mobilizálásáról, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálko-
dás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006.

május 17-én létrejött intézményközi megállapodás 28. pontja alkalmazásában,

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló
2006. május 17-i, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött intézményközi megállapo-
dásra (1), és különösen annak 28. pontjára,

tekintettel az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i
1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2),

tekintettel a Bizottság javaslatára,

(1) HL C 139., 2006.06.14., 1. o.
(2) HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
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mivel:

1) az Európai Unió megalkotta a globalizációs alkalmazkodási alapot (az „alap”), hogy további támogatást
nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott elbocsátott mun-
kavállalóknak a munkaerőpiacba történő ismételt beilleszkedéshez,

2) a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az alap igénybevételét évi 500 milliárd eurós felső
határig engedélyezi,

3) az 1927/2006/EK tanácsi rendelet tartalmazza az alap mobilizálására vonatkozó rendelkezéseket,

(4) Franciaország két, az autóiparban történt elbocsátásokat érintő esetben (Peugeot SA és Renault SA)
kérelmet nyújtott be az alap mozgósítására.

A KÖVETKEZŐ HATÁROZATOT HOZTA:

1. cikk

Az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésében a globalizációs alkalmazkodási
alapot 3 816 280 euró erejéig mobilizálják.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Strasbourgban, 2007. október 23-án.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

P6_TA(2007)0444

Keretirányelv a peszticidek fenntartható felhasználásáról ***I

Az Európai Parlament 2007. október 23-i jogalkotási állásfoglalása a peszticidek fenntartható hasz-
nálatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló európai parlamenti és

tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0373 – C6-0246/2006 – 2006/0132(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2006)0373),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkére és az EK-Szerződés 175. cikkére, amely alapján a Bizottság
benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0246/2006),
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