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P6_TA(2006)0186

Rizsre vonatkozó behozatali szabályok *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az 1785/2003/EK rendeletnek a rizsre vonatkozó
behozatali szabályok tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló

javaslatról (COM(2006)0098 – C6-0085/2006 – 2006/0028(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0098) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 36. és 37. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésére, amely alapján a
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0085/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 43. cikk (1) bekezdésére,

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére(A6-0142/2006);

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

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

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

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

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2006)0187

A rostlen és a rostkender feldolgozásához nyújtott támogatás *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az 1673/2000/EK rendeletnek a rostlen és a rost-
kender feldolgozásához nyújtott támogatás tekintetében, valamint az 1782/2003/EK rendeletnek az
egységes támogatási rendszer keretében támogatható kender tekintetében történő módosításáról

(COM(2006)0125 – C6-0119/2006 – 2006/0043(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0125) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 37. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére, amely alapján a Tanács
konzultált a Parlamenttel (C6-0119/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 43. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0145/2006);
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(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.



1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

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

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

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

P6_TA(2006)0188

Megállapodás az EK és Albánia között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és az Albán Köztársaság között
a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határo-

zatra irányuló javaslatról (COM(2005)0349 – C6-0113/2006 – 2005/0143(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2005)0349 (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 80. cikke (2) bekezdésére és 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének első
mondatára,

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0113/2006),

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

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A6-0129/2006);

1. jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tag-
államok, illetve az Albán Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2006)0189

Megállapodás az EK, valamint Szerbia és Montenegró között a légi szolgáltatások
bizonyos kérdéseiről *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség, valamint Szerbia és
Montenegró között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről
szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0353 – C6-0114/2006 – 2005/0141(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2005)0353) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 80. cikke (2) bekezdésére és 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének első
mondatára,
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(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


