
P6_TA(2007)0299

Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások
(ÁÉKBV) (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I

Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása az átruházható értékpapírokkal fog-
lalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazga-
tási rendelkezések összehangolásáról szóló, 85/611/EGK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházott
végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és

tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0926 – C6-0010/2007 – 2006/0293(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2006)0926) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, illetve 47. cikkének (2) bekezdésére, amely
alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0010/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6-0239/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándéko-
zik a javaslatot vagy annak helyébe másik szöveget kíván léptetni;

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

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2007)0300

Viszontbiztosítás (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I

Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása a viszontbiztosításról szóló,
2005/68/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében tör-
ténő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2006)0905 – C6-0017/2007 – 2006/0280(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2006)0905) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 47. cikkének (2) bekezdésére és 55. cikkére,
amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0017/2007),

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

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6-0238/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándéko-
zik a javaslatot vagy annak helyébe másik szöveget kíván léptetni;

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

P6_TA(2007)0301

A termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozása (CPA) ***I

Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása a termékek tevékenység szerinti, új
statisztikai osztályozásáról (CPA) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0655 –

C6-0376/2006 – 2006/0218(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2006)0655) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 285. cikkének (1) bekezdésére, amelyek
alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C6-0376/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6-0242/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

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

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TC1-COD(2006)0218

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. július 10-én került elfogadásra a
termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA) és a 3696/93/EGK tanácsi ren-
delet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadá-

sára tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik
a végleges jogszabállyal (2007/…/EK rendelet).)
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