
AZONOSÍTÓ
JELLEMZŐK

4.11. A teljes csoport azonosító száma

4.12a. A teljes csoport neve

4.12b. Választható A teljes csoport székhelyének nyilvántartási országa,
postai, elektronikus és webcímei

4.13a. A teljes csoport székhelyének azonosító száma,
amennyiben a csoport székhelye honos (megegyezik
azon jogi egység azonosító számával, amely a csoport
székhelye).
Amennyiben a teljes csoport székhelye nem honos, a
nyilvántartási ország.

4.13b. Választható A teljes csoport vezető gazdasági egységének azono-
sító száma vagy neve és címe, ha nem honos.

GAZDASÁGI
RÉTEGZÉSI JELLEMZŐK

4.14. Választható Az összesen alkalmazott személyek száma

4.15. Választható Mérleg szerinti teljes forgalom

4.16. Választható A teljes csoport döntéshozatali központjának országa

4.17. Választható Azok az országok, ahol a gazdasági egységek és a
telepek találhatók
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Versenyképességi és innovációs keretprogram (2007–2013)***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a versenyképességi és innovációs keretprogram
(2007–2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2005)0121 – C6-0098/2005 – 2005/0050(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2005)0121) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 156. cikkére, 157. cikkének (3) bekezdésére és
175. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát (C6-0098/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvé-
delmi Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság, a Foglalkozta-
tási és Szociális Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság, valamint a Költségvetési Bizottság véle-
ményére (A6-0180/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy forduljon ismét a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani kívánja a javas-
latot, vagy annak helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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