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Megállapodás az EU-EK és Svájc között (Schengen) *

Javaslat tanácsi határozatra az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség
között, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesz-
tésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megköté-

séről (13054/2004 – COM(2004)0593 – C6-0241/2004 – 2004/0199(CNS))

(Konzultációs eljárás)

A javaslat a következőképpen módosul (1):

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI

3. módosítás
1. bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre és külö-
nösen annak 62. cikkére, 63. cikk (3) bekezdésére, 66. cikkére és
95. cikkére, összefüggésben a 300. cikk (2) bekezdés első albe-
kezdésének második mondatával és a 300. cikk (3) bekezdés első
albekezdésével,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 62. cikkére, 63. cikk 3. pontjára, 66. cikkére és
95. cikkére, összefüggésben a 300. cikk (2) bekezdés első albe-
kezdésének második mondatával és a 300. cikk (3) bekezdésének
második albekezdésével,

4. módosítás
3. bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Parlament véleményére, tekintettel az Európai Parlament hozzájárulására,

(1) A módosítások elfogadását követően az ügyet ismételt vizsgálat céljából visszautalták a bizottsághoz az eljárási szabályzat 53. cikkének (2) bekezdése
alapján A6-0201/2005.
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Az EK–Kanada megállapodás az utasnyilvántartásról *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a kanadai kormány között az
előzetes utasinformáció (API) és az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak feldolgozására
vonatkozó megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2005)0200 – C6-0184/2005 – 2005/0095(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2005)0200) (1),

– tekintettel a légiutasokról az utas-nyilvántartási adatállományban szereplő, a Kanadai Határszolgálati
Ügynökségnek továbbított személyes adatok megfelelő védelméről szóló bizottsági határozattervezetre,
valamint a Kanadai Határszolgálati Ügynökség kötelezettségvállalásaira, melyet ahhoz a bizottsági hatá-
rozathoz csatoltak,

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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