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P6_TA(2007)0545

A Tanács 84/539/EGK irányelvének hatályon kívül helyezése (az állatgyógyászat-
ban használt elektromos készülékek) ***I

Az Európai Parlament 2007. november 29-i jogalkotási állásfoglalása a humán- és állatorvos-tudo-
mányban használt elektromos orvosi készülékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről
szóló 84/539/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi

irányelvre irányuló javaslatról (COM(2007)0465 – C6-0255/2007 – 2007/0168(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2007)0465),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság
benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0255/2007),

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

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A6-0431/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani
szándékozik vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

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

P6_TA(2007)0546

Mértékegységek ***I

Az Európai Parlament 2007. november 29-i jogalkotási állásfoglalása a mértékegységekre vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 80/181/EGK tanácsi irányelvet módosító európai parla-
menti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2007)0510 – C6-0277/2007 –

2007/0187(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2007)0510),
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– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság
benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0277/2007),

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

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A6-0430/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani
szándékozik vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

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

P6_TA(2007)0547

A 2003/54/EK irányelvnek egyes rendelkezések Észtországra való alkalmazása ***I

Az Európai Parlament 2007. november 29-i jogalkotási állásfoglalása a 2003/54/EK irányelvnek
egyes rendelkezések Észtországra való alkalmazása vonatkozásában történő módosításáról szóló
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2007)0411 – C6-0230/2007 –

2007/0141(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2007)0411),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkére, 47. cikkének (2) bekezdésére, 55. és 95. cikkére, amely alapján
a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0230/2007),

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

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A6-0440/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani
kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

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