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ENSZ: Az M2 és az M3 kategóriájú járművek általános kialakításuk tekintetében
történő jóváhagyása ***

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsá-
gának az M2 és az M3 kategóriájú járművek általános kialakításuk tekintetében történő jóváhagyá-
sára vonatkozó egységes feltételekről szóló 107. előírásához való csatlakozásáról szóló tanácsi hatá-

rozattervezetről (7884/1/2006 – C6-0198/2006 – 2005/0250(AVC))

(Hozzájárulási eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozattervezetre (7884/1/2006) (1),

– tekintettel a 97/836/EK tanácsi határozat (2) 3. cikkének (3) bekezdése és 4. cikke (2) bekezdésének
második albekezdése értelmében, a Tanács által benyújtott hozzájárulás iránti kérelemre
(C6-0198/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 75. cikkének (1) bekezdésére valamint a 43. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A6-0292/2006),

1. hozzájárulását adja a tanácsi határozattervezethez;

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

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) Az Európai Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető,

illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról,
valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodá-
sához („1958. évi felülvizsgált megállapodás”) való csatlakozásáról szóló, 1997. november 27-i 97/836/EK tanácsi
határozat (HL L 346., 1997.12.17., 78. o.).
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Bulgária és Románia csatlakozása: az Európai Közösségek tisztviselőinek tobor-
zása *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása Bulgária és Románia csatlakozásának alkalmából az
Európai Közösségekben alkalmazott tisztviselők toborzásával kapcsolatos ideiglenes intézkedések
bevezetéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0271 – C6-0221/2006 –

2006/0091(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0271) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 283. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel
(C6-0221/2006),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 43. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0312/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el
kíván térni;

3. kéri az 1975. március 4-i közös nyilatkozat alapján az egyeztetési eljárás megkezdését, abban az
esetben, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől a Tanács el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot, hogy ismételten konzultáljon a Parlamenttel, ha lényegesen módosítani kívánja a
Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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A Galileo Közös Vállalkozás alapszabályának módosítása *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a 876/2002/EK tanácsi rendelet mellékletében talál-
ható Galileo Közös Vállalkozás alapszabályának módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló

javaslatról (COM(2006)0351 – C6-0252/2006 – 2006/0115(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0351) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 171. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel
(C6-0252/2006),

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

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A6-0348/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el
kíván térni;

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen módosítani
kívánja a Bizottság javaslatát;

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

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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