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Vasúti teherszállítási szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses minőségi
követelmények ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a vasúti teherszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos
szerződésekben lefektetett minőségi követelményeknek való meg nem feleléssel kapcsolatos kárté-
rítésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0144 –

C6-0004/2004 – 2004/0050(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2004)0144) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 71. cikkének (1) bekezdésére, amely
alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamentnek (C6-0004/2004),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A6-0171/2005),

1. elutasítja a Bizottság javaslatát;

2. felszólítja a Bizottságot, hogy vonja vissza javaslatát;

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

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2005)0395

Egész életen át tartó tanulás ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egész életen át tartó tanulás terén egy integrált
cselekvési program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat-

ról (COM(2004)0474 – C6-0095/2004 – 2004/0153(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2004)0474) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint a 149. cikkének (4) és 150. cikkének
(4) bekezdésére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C6-0095/2004),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Régiók Bizottsága véleményére (1),

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság, a Költségvetési Bizottság,
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, az Állampolgári Jogi,
Bel- és Igazságügyi Bizottság, valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére
(A6-0267/2005),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. rámutat arra, hogy a 2006 utánra vonatkozó bizottsági javaslatban szereplő előirányzatok a következő
többéves pénzügyi tervről szóló döntéstől függenek;

3. felhívja a Bizottságot, hogy amint a következő többéves pénzügyi terv elfogadásra kerül, nyújtson be
javaslatot a program pénzügyi referenciaösszegének módosítására, ha szükséges;

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

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

P6_TC1-COD(2004)0153

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. október 25-én került elfogadásra az
egész életen át tartó tanulás terén egy integrált cselekvési program létrehozásáról szóló …/2005/EK

európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 149. cikke (4) bekezdésére és
150. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

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

tekintettel a Régiók Bizottsága véleményére (2),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (3),

mivel:

(1) A 382/1999/EK tanácsi határozat (4) létrehozta a Leonardo da Vinci közösségi szakképzési cselekvési
program második szakaszát.

(2) A 253/2000/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (5) létrehozta az oktatás területén folytatott
Socrates közösségi cselekvési program második szakaszát.

(3) A 2318/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (6) létrehozott egy többéves (2004–2006)
programot az információs és kommunikációs technológiáknak (ICT) az európai oktatási és képzési
rendszerekbe történő hatékony integrálása érdekében (eLearning program).

(4) A 791/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (7) létrehozott egy közösségi cselekvési prog-
ramot az oktatás és képzés terén európai szinten tevékenykedő testületek támogatására, valamint az e
téren végzett egyedi tevékenységek támogatására.

(5) A 2241/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (8) létrehozott egy egységes keretet az okle-
velek és képesítések átláthatósága számára (Europass).

(6) A 2317/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (9) létrehozta a felsőfokú oktatás minő-
ségi színvonala emelésének és a kultúrák közötti megértés harmadik országokkal való együttmű-
ködés révén történő előmozdításának programját (Erasmus Mundus) (2004–2008).
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