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P6_TA(2005)0308

Jegyzőkönyv az EU és Marokkó közötti euromediterrán megállapodáshoz a bőví-
tést követően ***

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, 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 való csat-
lakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, más-
részről a Marokkói Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás
jegyzőkönyvének megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (9649/2005 –

COM(2004)0848 – C6-0200/2005 – 2004/0292(AVC))

(Hozzájárulási eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2004)0848) (1),

– tekintettel a Tanács szövegére (9649/2005),

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének második albekezdése értelmében és 300. cikke
(2) bekezdése első albekezdésének második mondatával és 310. cikkével összefüggésben a Tanács által
benyújtott, hozzájárulás iránti kérelemre (C6-0200/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 75. cikkére, 83. cikkének (7) bekezdésére és 43. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság ajánlására (A6-0219/2005),

1. hozzájárul a jegyzőkönyv megkötéséhez;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok,
illetve a Marokkói Királyság kormányainak és parlamentjeinek.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2005)0309

Jegyzőkönyv az EU és Tunézia közötti euromediterrán megállapodáshoz a bőví-
tést követően ***

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik,
másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapo-
dás jegyzőkönyvének a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársa-
ság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a
Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelem-
bevétele céljából történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (9648/2005 –

COM(2004)0736 – C6-0199/2005 – 2004/0265(AVC))

(Hozzájárulási eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2004)0736) (1),

– tekintettel a Tanács szövegére (9648/2005),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének második albekezdése értelmében és 300. cikke
(2) bekezdése első albekezdésének második mondatával és 310. cikkével összefüggésben a Tanács által
benyújtott, hozzájárulás iránti kérelemre (C6-0199/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 75. cikkére, 83. cikkének (7) bekezdésére és 43. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság ajánlására (A6-0220/2005),

1. hozzájárul a jegyzőkönyv megkötéséhez;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok,
illetve a Tunéziai Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.

P6_TA(2005)0310

Jegyzőkönyv az EU és Jordánia közötti euromediterrán megállapodáshoz a bőví-
tést követően ***

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagál-
lamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló, euromediterrán
megállapodás jegyzőkönyvének a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, Ciprusi Köztársaság, a Lett
Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársa-
ság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figye-
lembevétele céljából történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (5092/2005

– COM(2004)0578 – C6-0202/2005 – 2004/0196(AVC))

(Hozzájárulási eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2004)0578) (1),

– tekintettel a Tanács szövegére (5092/2005),

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének második albekezdése értelmében és 300. cikke
(2) bekezdése első albekezdésének második mondatával és 310. cikkével összefüggésben a Tanács által
benyújtott, hozzájárulás iránti kérelemre (C6-0202/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 75. cikkére, 83. cikkének (7) bekezdésére és 43. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság ajánlására (A6-0221/2005),

1. hozzájárul a jegyzőkönyv megkötéséhez;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok,
illetve a Jordán Hasimita Királyság kormányainak és parlamentjeinek.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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