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A szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi ideje (kodifikált változat) ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi
idejéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat)

(COM(2006)0219 – C6-0160/2006 – 2006/0071(COD))

(Együttdöntési eljárás: kodifikálás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2006)0219) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 47. cikkének (2) bekezdésére, valamint 55. és
95. cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0160/2006),

– tekintettel a jogszabályszövegek kodifikálásának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december
20-i intézményközi megállapodásra (2),

– tekintettel eljárási szabályzata 80., 51. és 43. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0323/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

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

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) HL C 102., 1996.4.4., 2. o.

P6_TA(2006)0405

A bérleti jog és a haszonkölcsönzési jog, valamint a szellemi tulajdon területén a
szerzői joggal szomszédos bizonyos jogok (kodifikált változat) ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, vala-
mint a szellemi tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról szóló európai
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2006)0226 –

C6-0162/2006 – 2006/0073(COD))

(Együttdöntési eljárás: kodifikálás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2006)0226) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 47. cikkének (2) bekezdésére, 55. és 95. cik-
kére., amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0162/2006),

– tekintettel a jogszabályszövegek kodifikálásának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december
20-i intézményközi megállapodásra (2),

– tekintettel eljárási szabályzata 80., 51.és 43. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0321/2006),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) HL C 102., 1996.4.4., 2. o.
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1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

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

P6_TA(2006)0406

A kaliforniai pajzstetű elleni védekezés (kodifikált változat) *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a kaliforniai pajzstetű elleni védekezésről szóló
tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2006)0123 – C6-0136/2006 –

2006/0040(CNS))

(Konzultációs eljárás: kodifikálás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0123) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 37. és 94. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel
(C6-0136/2006),

– tekintettel a jogszabályszövegek kodifikálásának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december
20-i intézményközi megállapodásra (2),

– tekintettel eljárási szabályzata 80., 51. és 94. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0322/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

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

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) HL C 102., 1996.4.4., 2. o.

P6_TA(2006)0407

Glükóz és laktóz (kodifikált változat) *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a glükózról és a laktózról szóló tanácsi rendeletre
irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2006)0116 – C6-0135/2006 – 2006/0038(CNS))

(Konzultációs eljárás: kodifikálás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0116) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 308. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel
(C6-0135/2006),

– tekintettel a jogszabályszövegek kodifikálásának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december
20-i intézményközi megállapodásra (2),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) HL C 102., 1996.4.4., 2. o.
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