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

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0320/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

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

P6_TA(2006)0408

Az eljárási szabályzat 3. és 4. cikkének módosítása

Az Európai Parlament határozata a Parlament eljárási szabályzata 3. és 4. cikkének módosításáról
(2005/2036(REG))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a mandátumok vizsgálatáról szóló, 2004. december 14-i határozatára (1), és különösen annak
(6) bekezdésére,

– tekintettel főtitkára 2005. február 15-i levelére,

– tekintettel eljárási szabályzata 201. és 202. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A6-0274/2006),

1. úgy határoz, hogy az alábbi módon módosítja eljárási szabályzatát;

2. rámutat arra, hogy eljárási szabályzata 202. cikkének (3) bekezdése alapján a módosítások a következő
ülés első napján lépnek hatályba;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot tájékoztatás céljából a Tanácsnak és a Bizottságnak.

HATÁLYOS SZÖVEG MÓDOSÍTÁSOK

1. módosítás
3. cikk (−1) bekezdése (új)

(−1) Az európai parlamenti választásokat követően az
elnök felkéri a tagállamok illetékes hatóságait, hogy késedelem
nélkül értesítsék a Parlamentet a megválasztott képviselők
nevéről annak érdekében, hogy a választásokat követő első
ülés megnyitásakor valamennyi képviselő elfoglalhassa helyét.

Az elnök egyúttal felhívja e hatóságok figyelmét az 1976.
szeptember 20-i okmány vonatkozó rendelkezéseire, és felkéri
őket, hogy tegyék meg a megfelelő intézkedéseket az európai
parlamenti képviselői megbízatással való bármilyen összefér-
hetetlenség elkerülése érdekében.

(A jelenlegi 3. cikk (6) bekezdését el kell hagyni.)

(1) HL C 226. E, 2005.9.15., 51. o.
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