
b) megfelelő ellenintézkedéseket tehessenek az (a) pont-
ban meghatározott tevékenységek igazolása esetén; és

c) működjenek együtt az (a) pontban meghatározott
intézkedések és rendelkezések végrehajtásának céljá-
ból. Ezért a tagállamok illetékes hivatalainak együtt
kell működniük a CCAMLR fajmegőrzési intézkedé-
seinek végrehajtása érdekében és sürgetniük kell a
fennhatóságuk alá tartozó halászati iparágak együtt-
működését.

(2) Ezen fajmegőrzési intézkedés elősegítése érdekében
a tagállamoknak időben be kell nyújtaniuk egy, a Dissos-
tichus spp. fajok fogási dokumentációs rendszere végre-
hajtásának céljából az (1) bekezdéssel összhangban meg-
hozott intézkedések és tevékenységek végrehajtásáról szóló
jelentést a CCAMLR titkárságára, továbbá a CCAMLR-
ral együttműködő szerződéses, valamint nem szerződéses
feleknek is, és egy másolatot a Bizottság részére.
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Bulgáriának és Romániának az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló,
1995. július 26-i egyezményhez (Europol-egyezmény) való csatlakozása *

Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása a Bulgáriának és Romániának az
Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról
szóló, 1995. július 26-i egyezményhez (Europol-egyezmény) való csatlakozásáról szóló tanácsi hatá-

rozat elfogadására irányuló ajánlásról (COM(2007)0215 – C6-0169/2007 – 2007/0076(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett ajánlására (COM(2007)0215) (1),

– tekintettel a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozási okmányának 3. cikke (4) bekezdésére, amely-
nek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0169/2007),

– tekintettel eljárási szabályzat 51. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0260/2007),

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

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a
Bolgár Köztársaság és Románia kormányainak.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI


