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Az Amerika-közi Trópusi Tonhalbizottság megerősítéséről szóló egyezmény ***

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Amerikai Egyesült Államok és Costa Rica Köztár-
saság között megkötött 1949. évi egyezmény által létrehozott Amerika-közi Trópusi Tonhalbizott-
ság megerősítéséről szóló egyezménynek az Európai Közösség részéről történő megkötéséről szóló

tanácsi határozatra irányuló javaslatról (14343/2005 – C6-0023/2006 – 2005/0137(AVC))

(Hozzájárulási eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (14343/2005) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének második albekezdése értelmében és a 37. cikkel
és a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdése első mondatával összefüggésben a Tanács által benyújtott,
hozzájárulás iránti kérelemre (C6-0023/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 75. cikkére és 83. cikke (7) bekezdésére,

– tekintettel a Halászati Bizottság ajánlására (A6-0070/2006),

1. hozzájárul az egyezmény megkötéséhez;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a
tagállamok, illetve az Amerikai Egyesült Államok és Costa Rica Köztársaság kormányának és parlamentjé-
nek.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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UNESCO-egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és elő-
mozdításáról *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről
és előmozdításáról szóló UNESCO-egyezmény megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló

javaslatról (5067/2006 – COM(2005)0678 – C6-0025/2006 – 2005/0268(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2005)0678) (1),

– tekintettel a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló, az UNESCO
közgyűlése által 2005. október 20-án Párizsban elfogadott UNESCO-egyezményre,

– tekintettel tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére, valamint 89.,
133., 151.,181. és 181a. cikkére,

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0025/2006),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére (A6-0079/2006),

1. jóváhagyja a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló UNESCO-
egyezmény megkötését;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek és az UNESCO-nak.
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Kiadások az állategészségügy területén *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az állat-egészségügyi kiadásokról szóló 90/424/EGK
határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0362 –

C6-0282/2005 – 2005/0154(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0362) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel
(C6-0282/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A6-0067/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének
(2) bekezdése alapján;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el
kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen módosítani
kívánja a Bizottság javaslatát;

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

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI

1. módosítás
2. cikk

Ezt a határozatot 2007. január 1-től kell alkalmazni. Ezt a határozatot 2007. június 30-tól kell alkalmazni.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

2006.12.6. HU C296 E/105Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2006. április 27., csütörtök


