
– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0116/2006),

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

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A6-0128/2006);

1. jóváhagyja a megállapodás megkötését;

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

P6_TA(2006)0192

Megállapodás az EK és a Moldovai Köztársaság között a légi szolgáltatások
bizonyos kérdéseiről *

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

határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0371 – C6-0117/2006 – 2005/0151(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2005)0371 (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 80. cikke (2) bekezdésére és a 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 (C6-0117/2006),

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

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A6-0127/2006);

1. jóváhagyja a megállapodás megkötését;

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

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2006)0193

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

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

zatra irányuló javaslatról (COM(2005)0393 – C6-0118/2006 – 2005/0161(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2005)0393) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 80. cikke (2) bekezdésére és 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének első
mondatára,
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– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0118/2006),

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

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A6-0125/2006);

1. jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagál-
lamok, illetve a Marokkói Királyság kormányainak és parlamentjeinek.

P6_TA(2006)0194

A São Tomé és Príncipével kötött halászati megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv
meghosszabbítása *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Gazdasági Közösség és São Tomé és
Príncipe Demokratikus Köztársaság kormánya között létrejött, a São Tomé és Príncipe partjainál
folytatott halászatról szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás
megállapításáról szóló jegyzőkönyv 2005. június 1-je és 2006. május 31-e közötti időszakra történő
meghosszabbításáról levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rende-

letre irányuló javaslatról (COM(2005)0630 – C6-0045/2006 – 2005/0249(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2005)0630) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére és 300. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amely alapján a Tanács
konzultált a Parlamenttel (C6-0045/2006),

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

– tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság és a Fejlesztési Bizottság
véleményére (A6-0132/2006);

1. jóváhagyja a tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatot, és jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a
São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.

A BIZOTTSÁG ÁLTAL
JAVASOLT SZÖVEG

A PARLAMENT
MÓDOSÍTÁSAI

Módosítás: 1

(2a) preambulumbekezdés (új)

(2a) A Közösség pénzügyi hozzájárulását a halászatból élő
part menti lakosság fejlődésének biztosítására, valamint
halászati termékek feldolgozásával és tartósításával foglal-
kozó kisvállalatok létrehozására kell fordítani.

2006.12.7.C 297 E/70 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2006. május 16., kedd

HU

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


