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P6_TA(2007)0058

Intervenciós intézkedéseknek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és
Garanciaalap Garanciarészlege által történő finanszírozásra *

Az Európai Parlament 2007. március 13-i jogalkotási állásfoglalása az intervenciós intézkedéseknek
az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által történő finanszírozá-
sára vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló 1883/78/EGK rendelet módosításáról
szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0012 – C6-0057/2007 – 2007/0005(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0012) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 37. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére, amely alapján a Tanács
konzultált a Parlamenttel (C6-0057/2007),

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

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0038/2007),

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 újbóli 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.

P6_TA(2007)0059

Az Észtországban termelt fogyasztói tej *

Az Európai Parlament 2007. március 13-i jogalkotási állásfoglalása a 2597/97/EK rendelettől az
Észtországban termelt fogyasztói tej tekintetében való eltérésről szóló tanácsi rendeletre irányuló

javaslatról (COM(2007)0048 – C6-0076/2007 – 2007/0021(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0048) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált az Európai Parla-
menttel (C6-0076/2007),

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

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0051/2007),

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 újbóli konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen módosítani
kívánja a Bizottság javaslatát;

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

P6_TA(2007)0060

A költségvetési fegyelemről szóló 2040/2000/EK rendelet hatályon kívül helye-
zése *

Az Európai Parlament 2007. március 13-i jogalkotási állásfoglalása a költségvetési fegyelemről szóló
2040/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javas-

latról (COM(2006)0448 – C6-0277/2006 – 2006/0151(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0448) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 37., 279. és 308. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel
(C6-0277/2006),

– tekintettel eljárási szabályzatának 51. cikkére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0056/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

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

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

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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