
HELYESBÍTÉSEK

Helyesbítés a Bizottság által elfogadott törvényhozói javaslatokhoz

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 303., 2006. december 13.)

(2007/C 4/07)

A 93–94. oldalon a COM(2006) 301 és a COM(2006) 234 sorok közötti szöveg helyébe a következő szöveg lép:

Dokumentum Rész Dátum Cím

„COM(2006) 301 2006.6.13. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikkének (2) bekezdésének második albekezdése értelmében az
Európai Szociális Alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rende-
let elfogadásáról kialakított tanácsi közös álláspontról

COM(2006) 308 2006.6.13. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a
Tanácsnak az egy európai területi együttműködési csoport (EGTC)
létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfoga-
dásáról szóló közös álláspontjáról

COM(2006) 309 2006.6.13. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a
Tanácsnak az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló európai
parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására vonatkozó közös állás-
pontjáról

COM(2006) 355 2006.6.28. A Bizottság közleménye az Európai Parlamenthez az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a
Tanácsnak az LIFE+ környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről szóló
európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására vonatkozó közös
álláspontjáról

COM(2006) 364 1 2006.6.28. Módosított javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács határozata az
Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs
tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2013)

COM(2006) 364 2 2006.6.28. Módosított javaslat: A Tanács határozata az Európai Atomenergia-
közösség (Euratom) nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre
vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2011)

COM(2006) 374 2006.7.4. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a
Tanácsnak az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról
szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására vonatkozó
közös álláspontjáról

COM(2006) 381 2006.7.6. A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése
harmadik albekezdésének c) pontja alapján az Európai Parlament
által 96/391/EK és a 1229/2003/EK határozat hatályon kívül helye-
zéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló
javaslattal kapcsolatos tanácsi közös álláspont európai parlamenti
módosításairól (COM(2003) 742 végleges, C5-0064/2004,
2003/0297(COD))
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0301:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0308:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0309:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0355:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0364(01):HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0364(02):HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0374:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0381:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2006) 368 2006.7.12. A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése
harmadik albekezdésének c) pontja alapján az Európai Parlament
által »Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az élelmiszerekre
vonatkozóan a tápértékre és az egészségességre tett állításokról«
címen előterjesztett javaslatra vonatkozó tanácsi közös állásponthoz
javasolt módosításokról

COM(2006) 369 2006.7.12. A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése
harmadik albekezdésének c) pontja alapján az Európai Parlament
által »Az Európai Parlament és a Tanács rendelete vitaminok, ásványi
anyagok és egyes más anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadá-
sáról« címen előterjesztett javaslatra vonatkozó tanácsi közös állás-
ponthoz javasolt módosításokról

COM(2006) 373 2006.7.12. Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a peszticidek
fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kere-
teinek meghatározásáról

COM(2006) 375 2006.7.12. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a
Tanácsnak a vegyi anyagok bejegyzéséről, minősítéséről, engedélyezé-
séről és korlátozásáról (REACH), a Vegyi Anyagokkal Foglalkozó
Európai Ügynökség létrehozásáról és az 1999/45/EK irányelv módo-
sításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet; és a …/2006/
EK (REACH) rendeletnek megfelelően történő kiigazítása érdekében a
67/548/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti
és tanácsi irányelv elfogadásáról szóló tanácsi közös álláspontról

COM(2006) 388 2006.7.12. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete növényvédő
szerek forgalomba hozataláról

COM(2006) 390 2006.7.14. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a gyakorlati
megvalósításra vonatkozó jelentések egyszerűsítése és ésszerűsítése
érdekében a 89/391/EGK tanácsi irányelv, az abban említett egyedi
irányelvek, valamint a 83/477/EGK, 91/383/EGK, 92/29/EGK és
94/33/EK tanácsi irányelv módosításáról

COM(2006) 234 2006.7.19. Módosított javaslat az Európai Parlament és a Tanács határozata az
egészségügy területén második közösségi cselekvési program
(2007–2013) létrehozásáról. A 2007–2013-as pénzügyi keretről
szóló, 2006. május 17-i megállapodás szerinti kiigazítás”
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0368:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0369:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0373:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0375:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0388:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0390:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0234:HU:NOT

