
ELFOGADOTT SZÖVEGEK

P6_TA(2005)0261

A burgonya-fonálféreg elleni védekezés *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a burgonya-fonálféreg elleni védekezésről szóló
tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2005)0151 – C6–0116/2005 – 2005/0058(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0151) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel
(C6-0116/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0192/2005),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

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

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen kívánja módosí-
tani a Bizottság javaslatát;

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

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2005)0262

A Kínával megkötött, tengeri közlekedésről szóló megállapodáshoz a bővítést
követően csatolt jegyzőkönyv *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi
Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a
Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő
csatlakozásának figyelembevétele céljából történő, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai,
másrészről a Kínai Népköztársaság között létrejött, a tengeri közlekedésről szóló megállapodást
módosító jegyzőkönyv elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2004)0864 – C6-0180/2005 – 2004/0290(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács határozati javaslatára (COM(2004)0864) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 71. cikke (1) bekezdésére, a 80. cikkére és 300. cikke (2) bekezdésére,

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0180/2005),

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

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A6-0205/2005),

1. jóváhagyja a jegyzőkönyv elfogadását;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok,
illetve a Kínai Népköztársaság kormányainak és parlamentjeinek.
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Az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodás *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről
szóló megállapodás Európai Közösség által történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló

javaslatról (COM(2004)0531 – C6-0048/2005 – 2004/0181(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2004)0531) (1),

– tekintettel az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodásra,

– tekintettel az EK-Szerződés 175. cikke (1) bekezdésére és 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének
első mondatára,

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0048/2005),

– tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapról szóló véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 83. cikkének (7) bekezdésére és 35. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére
(A6-0187/2005),

1. jóváhagyja a tanácsi határozatra irányuló javaslatot annak módosított formájában, és jóváhagyja a
megállapodás megkötését;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kor-
mányainak és parlamentjeinek.

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI

1. módosítás
első bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 175. cikke (1) bekezdésére, 300. cikke (2) bekezdé-
se első albekezdésének első mondatára és 300. cikke (3) bekez-
désének első albekezdésére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 175. cikke (1) bekezdésére, 300. cikke (2) bekezdé-
se első albekezdésének első mondatára, 300. cikke (3) bekezdésé-
nek első albekezdésére és 300. cikke (4) bekezdésére,

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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