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ENSZ/EGB rendelet: gépjárművek utasainak védelme ***

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Közösségnek az Egyesült Nemzetek Európai Gaz-
dasági Bizottságának a gépjárművek utasainak frontális ütközéssel szemben nyújtott védelméről, a
gépjárművek jóváhagyására vonatkozó rendelkezésekről szóló 94. számú rendeletéhez, valamint a
gépjárművek utasainak oldalsó ütközéssel szemben nyújtott védelméről, a gépjárművek jóváhagyá-
sára vonatkozó rendelkezésekről szóló 95. számú rendeletéhez való csatlakozásáról szóló tanácsi
határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0672 – 7590/2005 – C6-0209/2005 – 2004/0243(AVC))

(Hozzájárulási eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2004)0672 – 7590/2005) (1),

– tekintettel az 1997. november 27-i 97/836/EK tanácsi határozat (2) 3. cikkének (3) bekezdése és
4. cikkének (2) bekezdése értelmében a Tanács által benyújtott, hozzájárulásra irányuló kérelemre
(C6-0209/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 75. cikkének (1) bekezdésére és 43. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A6-0218/2005),

1. hozzájárulását adja a tanácsi határozatra irányuló javaslathoz;

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

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) HL L 346., 1997.12.17., 78. o.
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Elektromos és elektronikus berendezésekben található veszélyes anyagok

Az Európai Parlament állásfoglalása az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus beren-
dezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv mellékletének a technikai fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatáról (COM(2005)0241)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság javaslatára (COM(2005)0241),

– tekintettel az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának
korlátozásairól szóló, 76/769/EGK tanácsi irányelv 24. módosításáról (pentabróm-difenil-éter, oktab-
róm-difenil-éter) szóló, 2003. február 6-i 2003/11/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1),

– tekintettel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlásának eljárási szabályairól szóló, 1999.
június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatra (2),

– tekintettel az EK-Szerződés 95. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére,

(1) HL L 42., 2003.2.15., 45. o.
(2) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.
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