
– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0039/2006),

1. jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a Dán
Királyság és a többi tagállam kormányának és parlamentjének.
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Közösségi cselekvési program a fogyasztóvédelem területén (2007–2013) ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egészségügy és a fogyasztóvédelem területén
közösségi cselekvési program (2007–2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi hatá-
rozatra irányuló javaslatról – fogyasztói szempontok (COM(2005)0115 – C6–0225/2005 – 2005/

0042B(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2005)0115) (1),

– tekintettel az Elnökök Értekezlete 2005. június 30-i határozatára, amely szerint ketté kell bontani az
egészségügy és a fogyasztóvédelem területén közösségi cselekvési program (2007–2013) létrehozásáról
szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatot annak érdekében, hogy a Környezet-
védelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottsághoz, illetve a Belső Piaci és Fogyasztóvé-
delmi Bizottsághoz utalhassák két külön jelentés elkészítése céljából,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 153. cikkére, amely alap-
ján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0225/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság, valamint a
Jogi Bizottság véleményére (A6-0032/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. hangsúlyozza, hogy a bizottsági javaslatban a 2006 utáni időszakra megjelölt előirányzatok a követ-
kező többéves pénzügyi keretre vonatkozó határozattól függenek;

3. felhívja a Bizottságot, hogy a többéves pénzügyi keret elfogadásakor szükség esetén terjesszen elő
javaslatot e program pénzügyi referenciaösszegének kiigazítására;

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 a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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