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Negyedéves intézményi szektoronkénti nem pénzügyi elszámolások ***II

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról a gazdasági szektoron-
kénti negyedéves, nem pénzügyi elszámolások összeállításáról szóló európai parlamenti és tanácsi

rendelet elfogadására tekintettel (15235/1/2004 – C6-0091/2005 – 2003/0296(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (15235/1/2004 – C6-0091/2005),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatáról az első olvasat során (1)
kialakított (COM(2003)0789) (2) álláspontjára,

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

– tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság második olvasatra vonatkozó ajánlására (A6-0152/2005),

1. jóváhagyja a közös álláspontot;

2. megállapítja, hogy a jogalkotási 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 jogalkotási aktust;

4. utasítja főtitkárát, hogy írja alá a jogalkotási aktust miután megbizonyosodott arról, hogy minden
eljárást megfelelően végrehajtottak, illetve a Tanács főtitkárával együttműködve gondoskodjon az Európai
Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

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

(1) HL C 103. E, 2004.4.29., 141. o.
(2) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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A vállalatokra és a vállalkozásokra vonatkozó többéves program (2001–2005) ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a vállalatokra és vállalkozásokra, és különösen a kis-
és középvállalkozásokra (KKV-kre) vonatkozó többéves programról (2001-től 2005-ig) szóló
2000/819/EK tanácsi határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irá-

nyuló javaslatról (COM(2004)0781 – C6-0242/2004 – 2004/0272(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2004)0781) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 157. cikkének
(3) bekezdésére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0242/2004),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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