
P6_TA(2006)0233

A nemek közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód foglalkoztatási és munka-
vállalási ügyekben ***II

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról a férfiak és nők közötti
esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő
megvalósításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében

(15623/7/2005 – C6-0089/2006 – 2004/0084(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (15623/7/2005 – C6-0089/2006),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2004)0279) (1)
vonatkozó első olvasatbeli álláspontjára (2),

– tekintettel a Bizottság módosított javaslatára (COM(2005)0380) (2),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0165/2006),

1. jóváhagyja a közös álláspontot;

2. tudomásul veszi, hogy a jogi aktust a közös álláspontnak megfelelően fogadják el;

3. utasítja elnökét, hogy az EK-Szerződés 254. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével
együtt írja alá a jogi aktust;

4. utasítja főtitkárát, hogy írja alá a jogi aktust, miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást
megfelelően lefolytattak, illetve a Tanács főtitkárával együttműködve gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő kihirdetéséről;

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

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) Elfogadott szövegek 2005.7.6., P6_TA(2005)0283.

P6_TA(2006)0234

A kultúrák közötti párbeszéd európai éve (2008) ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a kultúrák közötti párbeszéd 2008-as európai évéről
szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0467 –

C6-0311/2005 – 2005/0203(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság által az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatra
(COM(2005)0467) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésére és 151. cikke (5) bekezdésére, amelyek alapján a
Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0311/2005),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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