
Egyéb intézmények 

36. felkéri az intézményeket, hogy realisztikus és költségalapú költségvetési kérelmeket nyújtsanak be, 
amelyek teljes mértékben figyelembe veszik a pénzügyi szigorúság, a hatékony erőforrás-gazdálkodás és az 
európai polgárok számára biztosítandó hozzáadott érték általános kontextusát; 

37. rendkívül foglalkoztatja, hogy a jövőben felállítandó Európai Külügyi Szolgálat miként integrálódik az 
uniós költségvetésbe általánosságban, illetve abban az esetben, ha e szolgálat vagy annak egy része a Tanács 
részlegébe kerül, akkor felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy ennek következményeit illetően – ideértve 
az igazgatási és a működési költségek közötti választóvonalat – legyenek teljes mértékben átláthatóak és 
proaktívak; 

38. némi felindultsággal veszi tudomásul az építkezési költségek középtávon tapasztalható jelentős 
megnövekedését, és kéri valamennyi intézményt, hogy gondosan vizsgálják meg az összes ilyen tervet, és 
valamennyi finanszírozási tervet és/vagy megoldást nyílt és könnyen érthető formában mutassák be; elismeri, 
hogy bizonyos esetekben elkerülhetetlenül szükség van ilyenfajta – például jogi előírásokhoz kötődő, illetve 
a személyzet számára kielégítő körülmények teremtéséhez szükséges – ráfordításokra; 

39. kéri a 2009-es eljárásért felelős előadót, hogy tegyen személyes látogatásokat a Tanácsnál, a Bíró
ságnál, a Számvevőszéknél, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnál, a Régiók Bizottságánál, az 
Ombudsmannál és az Európai Adatvédelmi Biztosnál, és hallgassa meg őket még a költségvetési becslések 
elkészítésének fázisa előtt, majd tegyen jelentést a Költségvetési Bizottságnak; 

* 

* * 

40. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bíróságnak, a 
Számvevőszéknek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának, az Európai 
Ombudsmannak és az Európai Adatvédelmi Biztosnak. 

Eurostars ***I 

P6_TA(2008)0116 

Az Európai Parlament 2008. április 10-én jogalkotási állásfoglalása a több tagállam által indított, a 
kutatást és fejlesztést végző kkv-k támogatását célzó kutatási és fejlesztési programban történő 
közösségi részvételről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról 

(COM(2007)0514 – C6-0281/2007 – 2007/0188(COD)) 

(2009/C 247 E/18) 

(Együttdöntési eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2007)0514), 

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 169. cikkére és 172. cikkének 2. pontjára, 
amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0281/2007), 

— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 

— tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A6-0064/2008), 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában; 

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát 
lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

HU 2009.10.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 247 E/83 

2008. április 10., csütörtök



P6_TC1-COD(2007)0188 

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2008. április 10-én került elfogadásra a 
több tagállam által indított, a kutatást és fejlesztést végző kis- és középvállalkozások támogatását 
célzó kutatási és fejlesztési programban történő közösségi részvételről szóló 2008/…/EK európai 

parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel 

(2009/C 247 E/19) 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik 
a végleges jogszabállyal, 2008/…/EK határozat.) 

Szén- és Acélipari Kutatási Alap * 

P6_TA(2008)0117 

Az Európai Parlament 2008. április 10-én jogalkotási állásfoglalása a Szén- és Acélipari Kutatási Alap 
kutatási programjára vonatkozó többéves technikai iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra 

irányuló javaslatról (COM(2007)0393 – C6-0248/2007 – 2007/0135(CNS)) 

(2009/C 247 E/20) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0393), 

— tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az ESZAK-Szerződés lejártának pénz
ügyi következményeiről és a Szén- és Acélipari Kutatási Alapról szóló jegyzőkönyv végrehajtásához 
szükséges intézkedések megállapításáról szóló, 2003. február 1-jei 2003/76/EK tanácsi határozat 
4. cikkének (3) bekezdésére ( 1 ), amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6- 
0248/2007), 

— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 

— tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A6-0039/2008), 

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát; 

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

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 ismételt konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen módo
sítani kívánja a Bizottság javaslatát; 

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

HU C 247 E/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.10.15. 

( 1 ) HL L 29., 2003.2.5., 22. o. 
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