
– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A6-0118/2005),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándéko-
zik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

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

P6_TC1-COD(2004)0272

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. május 26-án került elfogadásra a
vállalkozásokra, és különösen a kis- és középvállalkozásokra (KKV-kre) vonatkozó többéves prog-
ramról (2001–2005) szóló 2000/819/EK tanácsi határozat módosításáról szóló …/2005/EK európai

parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 157. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1) Elengedhetetlen a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára nyújtott
közösségi támogatás folyamatosságának biztosítása.

(2) Ezért helyénvaló egy évvel, azaz 2006. december 31-ig meghosszabbítani a 2000/819/EK (3) határozat
érvényességét és a pénzügyi referenciaösszeg mértékét 88 500 000 euróval növelni.

(3) A 2000/819/EK határozatot a következőképpen kell módosítani,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2000/819/EK határozat a következőképpen módosul:

(1) A 7. cikk (1) bekezdésében a 450 millió euró pénzügyi referenciaösszeg helyébe 538 500 000 euró lép.

(2) A 8. cikkben megállapított dátum, 2005. december 31. helyébe 2006. december 31. lép.

(1) HL C
(2) Az Európai Parlament 2005. május 26-i álláspontja.
(3) HL L 333., 2000.12.29., 84. o. A legutóbb az 593/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 268.,

2004.8.16., 3. o.) módosított határozat.
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2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt …-ban/-ben, …-án/-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

P6_TA(2005)0190

Megállapodás az EK és Chile között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Chilei Köztársaság között a
légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás aláírásáról szóló tanácsi határozatra

irányuló javaslatról (COM(2004)0829 – C6-0011/2005 – 2004/0289(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatára (COM(2004)0829 (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 80. cikke (2) bekezdésére, és a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének
első mondatára,

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0011/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A6-0100/2005),

1. jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok,
illetve a Chilei Köztársaság kormányának és parlamentjének.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2005)0191

A közös halászati politikával kapcsolatos kísérleti projektek és tanulmányok
finanszírozása *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a tagállamokban az adatgyűjtés folyamán felmerülő
kiadásokra, és a közös halászati politika kivitelezéséhez szükséges tanulmányok és kísérleti projek-
tek finanszírozására nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulásról szóló, 2000. június 29-i
2000/439/EK határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2004)0618 – C6-0243/2004 – 2004/0213(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2004)0618) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel
(C6-0243/2004),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A6-0113/2005),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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