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A személygépjárművekre és pótkocsijaikra szánt kerekek ***

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösségnek az Egyesült Nemzetek Euró-
pai Gazdasági Bizottságának a személygépjárművekre és pótkocsijaikra szánt kerekekről szóló ren-
delettervezetével kapcsolatos álláspontjáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2005)0453 – 14451/2005 – C6-0444/2005 – 2005/0181(AVC))

(Hozzájárulási eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2005)0453 – 14451/2005) (1),

– tekintettel a 97/836/EK tanácsi határozat (2) 4. cikke (2) bekezdésének második francia bekezdése értel-
mében a Tanács által benyújtott hozzájárulás iránti kérelemre (C6-0444/2005),

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

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A6-0046/2006),

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) Az Európai Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető,

illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról,
valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodá-
sához („1958. évi felülvizsgált megállapodás”) való csatlakozásáról szóló, 1997. november 27-i tanácsi határozat (HL L
346., 1997.12.17., 78. o.).

P6_TA(2006)0103

A gépjárműveknél használható aktív fényszóró rendszerek (AFS) jóváhagyása ***

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösségnek az Egyesült Nemzetek Euró-
pai Gazdasági Bizottságának a gépjárműveknél használható aktív fényszóró rendszerek (AFS) jóvá-
hagyásáról szóló rendelettervezetével kapcsolatos álláspontjáról szóló tanácsi határozatra irányuló

javaslatról (COM(2005)0454 – 14454/2005 – C6-0445/2005 – 2005/0180(AVC))

(Hozzájárulási eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2005)0454 – 14454/2005) (1),

– tekintettel a 97/836/EK tanácsi határozat (2) 4. cikke (2) bekezdésének második francia bekezdése értel-
mében a Tanács által benyújtott hozzájárulás iránti kérelemre (C6-0445/2005),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) Az Európai Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető,

illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról,
valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodá-
sához („1958. évi felülvizsgált megállapodás”) való csatlakozásáról szóló, 1997. november 27-i tanácsi határozat (HL L
346., 1997.12.17., 78. o.).
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