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

– tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0300/2006),

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 végrehajtottak, illetve a Tanács főtitkárával együttműködve gondoskodjon az Európai Unió Hiva-
talos Lapjában történő közzétételéről;

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

P6_TA(2006)0379

Kohéziós stratégiai iránymutatások ***

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymu-
tatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (11807/2006 – C6-0266/2006 –

2006/0131(AVC))

(Hozzájárulási eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (11807/2006),

– tekintettel az EK-Szerződés 161. cikkének (1) bekezdése értelmében a Tanács által benyújtott, hozzájá-
rulás iránti kérelemre (C6-0266/2006),

– tekintettel a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokkal kapcsolatos
hozzájárulási eljárás előkészítéséről (kohéziós politika a növekedés és a foglalkoztatás támogatására)
szóló 2006. május 18-i állásfoglalására (1), amely az Európai Bizottság és az Európai Parlament közötti
korai párbeszédre adott alkalmat, és amely párbeszédet meg kell ismételni a közösségi stratégiai irány-
mutatásoknak az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi ren-
delet által előírt félidős értékelése előtt (2),

– tekintettel eljárási szabályzata 75. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság ajánlására (A6-0281/2006),

1. hozzájárulását adja a tanácsi határozatra irányuló javaslathoz;

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