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Partnerségi és együttműködési megállapodás az EK és Azerbajdzsán között *

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

határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0114 – C6-0160/2007 – 2007/0040(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatra (COM(2007)0114) (1),

– tekintettel az Azerbajdzsán Köztársasággal kötött partnerségi és együttműködési megállapodásra
(8924/2004),

– 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 (C6-0160/2007),

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

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A6-0255/2007),

1. jóváhagyja a jegyzőkönyv megkötését;

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

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

Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közössé-
gek és tagállamai, másrészről Grúzia közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csa-
tolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembe-
vétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló

javaslatról (COM(2007)0098 – C6-0162/2007 – 2007/0046(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatra (COM(2007)0098) (1),

– tekintettel a Grúziával kötött partnerségi és együttműködési megállapodásra (8916/2004),

(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,
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 (C6-0162/2007),

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

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A6-0256/2007),

1. jóváhagyja a jegyzőkönyv megkötését;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a
tagállamok és Grúzia kormányának és parlamentjének.
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Bulgáriának és Romániának az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló, 1995.
július 26-i egyezményhez való csatlakozása *

Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása Bulgáriának és Romániának az Euró-
pai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló, 1995.
július 26-i egyezményhez való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról

(COM(2007)0211 – C6-0168/2007 – 2007/0079(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett ajánlására (COM(2007)0211) (1),

– tekintettel a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozási okmánya 3. cikkének (4) bekezdésére, amely-
nek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0168/2007),

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

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0265/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság ajánlását;

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 kívánja
módosítani a Bizottság ajánlását;

4. 4 utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak, illetve a
Bolgár Köztársaság és Románia kormányának.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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