
7. módosítás
9. cikk, (2) bekezdés

(2) E rendelet alkalmazásának feltétele, hogy a Tanács főtit-
kárhelyettese értesítse a Bizottságot, miszerint a 2007/149/EK
tanácsi határozat és a 2000/265/EK tanácsi határozat alapján
nem kötöttek megállapodást vagy szerződést az 1. cikk
(1) bekezdésében említett adatcserével kapcsolatos hálózati és
biztonsági szolgáltatások nyújtásáról.

(2) E rendeletet a közzététele napjától és azt követően kell
alkalmazni, hogy a Tanács főtitkárhelyettese értesítette a Bizott-
ságot, miszerint a 2007/149/EK tanácsi határozat és a
2000/265/EK tanácsi határozat alapján nem kötöttek megálla-
podást vagy szerződést az 1. cikk (1) bekezdésében említett
adatcserével kapcsolatos hálózati és biztonsági szolgáltatások
nyújtásáról.

P6_TA(2007)0466

Bulgáriának és Romániának a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jogsegély-
ről és együttműködésről szóló 1997. december 18-i egyezményhez történő csatla-
kozása *

Az Európai Parlament 2007. október 24-i jogalkotási állásfoglalása Bulgáriának és Romániának az
Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jog-
segélyről és együttműködésről szóló 1997. december 18-i egyezményhez történő csatlakozásáról
szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0216 – C6-0170/2007 – 2007/0073(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0216),

– tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmánya 3. cikkének (4) bekezdésére, amelynek megfe-
lelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0170/2007),

– emlékeztetve az egymást követő bolgár és román kormányok arra irányuló erőfeszítéseire, hogy teljesít-
sék az egyszerűsített csatlakozási eljárás elindításához szükséges követelményeket,

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A6-0352/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felkéri 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 javaslatát;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint
Bulgária és Románia kormányainak.
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A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI


