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P6_TA(2006)0393

Az EK és Bulgária közötti megállapodás: Részvétel a Kábítószer és a Kábítószer-
függőség Európai Megfigyelőközpontjának tevékenységében *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Bolgár Köztársaság között
létrejött, Bulgáriának a Kábítószerek és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjának mun-
kájában történő részvételéről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló

javaslatról (COM(2006)0255 – C6-0322/2006 – 2006/0095(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2006)0255) (1),

– tekintettel az Európai Közösség és a Bolgár Köztársaság közötti, Bulgáriának a Kábítószer és Kábítószer-
függőség Európai Megfigyelőközpontja munkájában történő részvételére irányuló megállapodásterve-
zetre,

– tekintettel az EK-Szerződés 152. cikkére és 300. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére,

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0322/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 83. cikkének (7) bekezdésére, és 43. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0328/2006),

1. jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok,
illetve a Bolgár Köztársaság kormányának és parlamentjének.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2006)0394

Az EK és Románia közötti megállapodás: Részvétel a Kábítószer és a Kábítószer-
függőség Európai Megfigyelőközpontjának tevékenységében *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és Románia között létrejött,
Romániának a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjának munkájában
történő részvételéről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2006)0256 – C6-0321/2006 – 2006/0087(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2006)0256) (1),

– tekintettel az Európai Közösség és a Román Köztársaság közötti, Romániának a Kábítószer és Kábító-
szerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja munkájában történő részvételére irányuló megállapodáster-
vezetre,

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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– tekintettel az EK-Szerződés 152. cikkére és 300. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére,

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0321/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére és 43. cikkének (1) bekezdé-
sére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0326/2006),

1. jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és
Románia kormányának és parlamentjének.

P6_TA(2006)0395

Az EK és Törökország közötti megállapodás: Részvétel a Kábítószer és a Kábító-
szerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjának tevékenységében *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Török Köztársaság között
létrejött, a Török Köztársaságnak a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpont-
jának munkájában történő részvételéről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra

irányuló javaslatról (COM(2006)0257 – C6-0320/2006 – 2006/0089(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2006)0257) (1),

– tekintettel az Európai Közösség és a Török Köztársaság közötti, Törökországnak a Kábítószer és Kábító-
szerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja munkájában történő részvételére irányuló megállapodáster-
vezetre,

– tekintettel az EK-Szerződés 152. cikkére és 300. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére,

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0320/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 83. cikkének (7) bekezdésére, és 43. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0327/2006),

1. jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok,
illetve a Török Köztársaság kormányának és parlamentjének.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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