
P6_TA(2006)0398

Az EK és Új-Zéland közötti megállapodás a légi szolgáltatások bizonyos kérdései-
ről *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és Új-Zéland között a légi szol-
gáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irá-

nyuló javaslatról (COM(2005)0267 – C6-0226/2005 – 2005/0113(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2005)0267 (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 80. cikke (2) bekezdésére és 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésére,

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0226/2005),

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

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A6-0294/2006),

1. jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok,
illetve Új-Zéland kormányának és parlamentjének.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2006)0399

Az EK és Uruguay közötti megállapodás a légi szolgáltatások bizonyos kérdései-
ről *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és az Uruguayi Keleti Köztár-
saság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről szóló

tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0064 – C6-0249/2006 – 2006/0016(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0064) (1),

– tekintettel az EK-szerződés 80. cikke (2) bekezdésére és 300. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére,

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amely alapján a Tanács
konzultált a Parlamenttel (C6-0249/2006),

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

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A6-0296/2006),

1. jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és
az Uruguayi Keleti Köztársaság kormányának és parlamentjének.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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