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Az EK és Moldova közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csa-
tolt jegyzőkönyv * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke)

Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közössé-
gek és tagállamai, és másrészről a Moldovai Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési
megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csat-
lakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági

határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0009 – C6-0103/2007 – 2007/0003(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatra (COM(2007)0009) (1),

– tekintettel a Modovai Köztársasággal létrejött partnerségi és együttműködési megállapodásra
(9221/2004),

– tekintettel az EK-Szerződés 44. cikkének (2) bekezdésére, 47. cikke (2) bekezdésének utolsó mondatára,
55. cikkére, 57. cikkének (2) bekezdésére, 71. cikkére, 80. cikkének (2) bekezdésére, 93., 94., 133. és
181a. cikkére, valamint 300. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

– tekintettel az Euratom-Szerződés 101. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0103/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 83. cikkének (7) bekezdésére és 43. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A6-0224/2007),

1. jóváhagyja a jegyzőkönyv megkötését;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a
tagállamok, illetve a Moldovai Köztársaság kormányának és parlamentjének.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Partnerségi és együttműködési megállapodás az EK és Ukrajna között *

Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közössé-
gek és tagállamai, és másrészről Ukrajna közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz
csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásának figye-
lembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irá-

nyuló javaslatról (COM(2007)0007 – C6-0102/2007 – 2007/0004(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatra (COM(2007)0007) (1),

– tekintettel az Ukrajnával kötött partnerségi és együttműködési megállapodásra (9108/2004),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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– tekintettel az EK-Szerződés 44. cikkének (2) bekezdésére, 47. cikke (2) bekezdésének utolsó mondatára,
továbbá 55. cikkére, 57. cikkének (2) bekezdésére, 71. cikkére, 80. cikkének (2) bekezdésére, 93. cikkére,
94. cikkére, 133. cikkére, 181a. cikkére, valamint 300. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

– tekintettel az Euratom-Szerződés 101. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0102/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 83. cikkének (7) bekezdésére és 43. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A6-0216/2007),

1. jóváhagyja a jegyzőkönyv megkötését;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a
tagállamok, illetve Ukrajna kormányának és parlamentjének.
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Partnerségi és együttműködési megállapodás az EK és Örményország között *

Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közössé-
gek és tagállamai, másrészről az Örmény Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megál-
lapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlako-
zása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági hatá-

rozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0113 – C6-0161/2007 – 2007/0041(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatra (COM(2007)0113) (1),

– tekintettel a az Örmény Köztársasággal kötött partnerségi és együttműködési megállapodásra
(9257/2004),

– tekintettel az EK-Szerződés 44. cikkének (2) bekezdésére, 47. cikke (2) bekezdésének utolsó mondatára,
valamint 55. cikkére, 57. cikke (2) bekezdésére, 71. cikkére, 80. cikke (2) bekezdésére, 93., 94., 133.,
181a. cikkére és 300. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

– tekintettel az Euratom-Szerződés 101. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0161/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 83. cikkének (7) bekezdésére és 43. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A6-0254/2007),

1. jóváhagyja a jegyzőkönyv megkötését;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a
tagállamok és az Örmény Köztársaság kormányának és parlamentjének.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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