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P6_TA(2006)0207

Az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezése

Az Európai Parlament határozata az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről
szóló tanácsi ajánlásról (C6-0071/2006 – 2006/0801(CNS))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács 2006. február 14-i ajánlására (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 112. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, amely alapján a Tanács konzultált a
Parlamenttel (C6-0071/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 102. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6-0136/2006);

1. jóváhagyja a Tanács ajánlása alapján Jürgen Stark kinevezését az Európai Központi Bank Igazgatósá-
gának tagjává;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanács elnökének és a tagállamoknak
kormányainak.

(1) HL L 47., 2006.2.17., 58. o.

P6_TA(2006)0208

Csatlakozás az ipari minták nemzetközi lajstromozásáról szóló genfi szöveghez *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösségnek az ipari minták nemzetközi
lajstromozásáról szóló Hágai Megállapodás 1999. július 2-án Genfben elfogadott Genfi Szövegéhez
való csatlakozásának jóváhagyásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0687

– C6-0061/2006 – 2005/0273(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2005)0687) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 308. cikkére és 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének második
mondatára,
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– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amely alapján a Tanács
konzultált a Parlamenttel (C6-0061/2006),

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

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0166/2006);

1. jóváhagyja a tanácsi határozatra irányuló javaslatot;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

P6_TA(2006)0209

Az ipari minták nemzetközi lajstromozásáról szóló genfi szöveghez való csatla-
kozás végrehajtását szolgáló intézkedések *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösségnek az ipari minták nemzetközi
lajstromozásáról szóló Hágai Megállapodás Genfi Szövegéhez való csatlakozásának hatálybalépése
érdekében a 6/2002/EK és 40/94/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló

javaslatról (COM(2005)0689 – C6-0058/2006 – 2005/0274(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM (2005)0689) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 308. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel
(C6-0058/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0167/2006);

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, hogy ismét konzultáljon a Parlamenttel, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság
javaslatát;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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