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Az EK és Angola közötti halászati megállapodás *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Gazdasági Közösség és az Angolai
Népköztársaság Kormánya között létrejött, az Angola partjainál folytatott halászatról szóló megálla-
podás felmondásáról és a 2792/1999/EK rendelettől való eltérésről szóló tanácsi rendeletre irányuló

javaslatról (COM(2005)0677 – C6-0035/2006 – 2005/0262(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2005)0677) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére,

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0035/2006),

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

– tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság és a Fejlesztési Bizottság vélemé-
nyére (A6-0133/2006);

1. jóváhagyja a tanácsi rendeletre irányuló javaslatot és a megállapodás felmondását;

2. jóváhagyja a 2792/1999/EK rendelettől való eltéréseket, amelyeket a most elfogadott rendelet tartalmaz;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok és az
Angolai Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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A szolgáltatásnyújtás teljesítési helye (HÉA) *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a 77/388/EGK irányelvnek a szolgáltatásnyújtás
teljesítési helye tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló módosított

javaslatról (COM(2005)0334 – C6-0322/2005 – 2003/0329(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0334) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 93. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0322/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére
(A6-0153/2006);

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát, az EK-szerződés 250. cikke
(2) bekezdése értelmében;
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(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


