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Rt. egyesülése/szétválása ***I

Az Európai Parlament 2007. július 11-i jogalkotási állásfoglalása a részvénytársaságok egyesüléséről
szóló, 78/855/EGK tanácsi irányelvnek és a részvénytársaságok szétválásáról szóló, 82/891/EGK
tanácsi irányelvnek a független szakértő által egyesülés vagy szétválás alkalmával készítendő jelen-
tésre vonatkozó követelmény tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és

tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2007)0091 – C6-0082/2007 – 2007/0035(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2007)0091) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 44. cikke (2) bekezdésének g) pontjára,
amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0082/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0252/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

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_TC1-COD(2007)0035

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. július 11-én került elfogadásra a
78/855/EGK és a 82/891/EGK tanácsi irányelvnek a független szakértő által a részvénytársaságok
egyesülése vagy szétválása alkalmával készítendő jelentésre vonatkozó követelmény tekintetében
történő módosításáról szóló, 2007/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekin-

tettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik
a végleges jogszabállyal (2007/63/EK irányelv).)

P6_TA(2007)0330

Az „Alapvető jogok és jogérvényesülés” általános program keretében a 2007–
2013 közötti időszakra vonatkozó „Polgári jogi jogérvényesülés” speciális prog-
ram létrehozása ***II

Az Európai Parlament 2007. július 11-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról az
„Alapvető jogok és jogérvényesülés” általános program keretében a 2007–2013 közötti időszakra
vonatkozó „Polgári jogi jogérvényesülés” speciális program létrehozásáról szóló európai parlamenti

és tanácsi határozat elfogadására tekintettel (8699/2/2007 – C6-0179/2007 – 2005/0040(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (8699/2/2007 – C6-0179/2007),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0122) (1)
vonatkozó első olvasatbeli álláspontjára (1),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság második olvasatra adott ajánlására
(A6-0262/2007),

1. jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

2. felhívja a figyelmet a Bizottság által a 2007. július 11-i plenáris ülésen tett nyilatkozatra;

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

P6_TC2-COD(2005)0040

Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2007. július 11-én került elfogadásra
Az „Alapvető jogok és jogérvényesülés” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a
„Polgári jogi jogérvényesülés” egyedi program létrehozásáról szóló 2007/…/EK európai parlamenti

és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament második olvasatban elfogadott álláspontja mege-
gyezik a végleges jogszabállyal (2007/1149/EK határozat).)

P6_TA(2007)0331

Közösségi vízvédelmi politika ***I

Az Európai Parlament 2007. július 11-i jogalkotási állásfoglalása a vízvédelmi politika területén a
közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000/60/EK irányelvnek a Bizottságra ruhá-
zott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parla-
menti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0921 – C6-0032/2007 –

2006/0297(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2006)0921) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 175. cikkének (1) bekezdésére, amely alap-
ján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C6-0032/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére
(A6-0174/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándéko-
zik a javaslatot vagy a 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.
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