
P6_TA(2007)0307

A Bulgáriának és Romániának az EU tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogse-
gélyről szóló, 2000. május 29-i egyezményhez való csatlakozása *

Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása a Bulgáriának és Romániának a
Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikkének megfelelően létrehozott, az Európai
Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 2000. május 29-i egyezményhez tör-
ténő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról (COM(2007)0213 – C6-0158/2007

– 2007/0080(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanácsnak szóló bizottsági ajánlásra (COM(2007)0213) (1),

– tekintettel a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozási okmánya 3. cikkének (4) bekezdésére, amely-
nek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0158/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0261/2007),

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 módosítani
kívánja a Bizottság ajánlását;

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

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2007)0308

A Bulgáriának és Romániának a vezetéstől való eltiltásról szóló, 1998. június 17-i
egyezményhez való csatlakozása *

Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása a Bulgáriának és Romániának az
Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, a vezetéstől való eltiltásról szóló, 1998. június
17-i egyezményhez való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról

(COM(2007)0214 – C6-0155/2007 –2007/0075 (CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett ajánlására (COM(2007)0214) (1),

– tekintettel a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozási szerződése 3. cikkének (4) bekezdésére, amely-
nek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0155/2007),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették kozzé.

2008.7.10. HU C 175 E/115Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2007. július 10., kedd



– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0269/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság ajánlását;

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

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen kívánja módosítani a Bizott-
ság ajánlását;

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

P6_TA(2007)0309

Bulgáriának és Romániának az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai
Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló, 1997.
május 26-i egyezményhez történő csatlakozása *

Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása Bulgáriának és Romániának az Euró-
pai Unióról szóló szerződés K.3. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapján, az Európai Közösségek
tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről
szóló, 1997. május 26-i egyezményhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló

ajánlásról (COM(2007)0218 – C6-0156/2007 –2007/0072(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló bizottsági ajánlásra (COM(2007)0218) (1),

– tekintettel a Bolgár Köztársaság és Románia az Európai Unióhoz történő csatlakozási okmánya 3. cikke
(4) bekezdésére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0156/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0272/2007),

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 konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen módosítani
kívánja a javaslatot;

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

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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