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Az EK és Chile közötti társulási megállapodáshoz csatolt, a Bulgária és Románia
Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült jegyzőkönyv elfoga-
dása ***

Az Európai Parlament 2007. október 23-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közös-
ség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság között létrejött társulási megállapodáshoz csatolt
második kiegészítő jegyzőkönyv elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról, a Bol-
gár Köztársaság és Románia európai uniós csatlakozásának figyelembevétele céljából (12550/2007 –

C6-0325/2007 – 2007/0083 (AVC))

(Hozzájárulási eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (12550/2007),

– tekintettel az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság között
létrejött társulási megállapodáshoz csatolt második kiegészítő jegyzőkönyvre, a Bolgár Köztársaság és
Románia európai uniós csatlakozásának figyelembevétele céljából,

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének második albekezdése értelmében és 310. cikké-
vel, valamint 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének első és második mondatával összefüggésben
a Tanács által benyújtott hozzájárulás iránti kérelemre (C6-0325/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 75. cikkére, 83. cikke (7) bekezdésére és 43. cikke (1) bekezdésére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A6-0361/2007),

1. hozzájárul a megállapodáshoz csatolt második kiegészítő jegyzőkönyv elfogadásához;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a
tagállamok, illetve a Chilei Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.
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Tudományos és technológiai együttműködés az EK és Svájc között *

Az Európai Parlament 2007. október 23-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közös-
ségek, másrészről a Svájci Államszövetség közötti tudományos és technológiai együttműködésről
szóló megállapodásnak az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség részéről történő
aláírásáról és megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról

(COM(2007)0305 – C6-0227/2007 – 2007/0106 (CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatra (COM(2007)0305),

– tekintettel a Tanács és a Bizottság 2007. június 25-i 2007/502/EK, Euratom határozatára az egyrészről
az Európai Közösségek és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről a Svájci Államszövetség közötti
tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodásnak az Európai Közösség és az Euró-
pai Atomenergia-közösség részéről történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (1),

(1) HL L 189., 2007.7.20., 24. o.
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– tekintettel az EK-Szerződés 170. cikkére, illetve a 300. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére, vala-
mint az Euratom szerződés 101. cikkének második albekezdésére,

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek értelmében a
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0227/2007),

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

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A6-0377/2007),

1. jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a
Svájci Államszövetség kormányainak és parlamentjeinek.
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Közösségi növényfajta-oltalom *

Az Európai Parlament 2007. október 23-i jogalkotási állásfoglalása a 2100/94/EK rendeletnek a
közösségi növényfajta-oltalmi bejelentés benyújtására való jogosultság tekintetében történő módosí-
tásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0445 – C6-0274/2007 –

2007/0161(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0445),

– tekintettel az EK-Szerződés 37. és 308. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlament-
tel (C6-0274/2007),

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

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0373/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3. kéri az 1975. március 4-i közös nyilatkozatban szereplő egyeztető eljárás megkezdését abban az eset-
ben, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől a Tanács el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani
kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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