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Az Európai Közösség és Egyiptom közötti tudományos és technológiai együttmű-
ködés *

Az Európai Parlament 2007. november 29-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és az
Egyiptomi Arab Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megálla-
podás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0352 – C6-0247/2007

– 2007/0124(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2007)0352),

– tekintettel az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonat-
kozó hetedik keretprogramjáról (2007–2013) szóló, 2006. december 18-i 1982/2006/EK európai par-
lamenti és tanácsi határozatra (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 170. cikkére és 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének első monda-
tára,

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0247/2007),

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

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A6-0429/2007),

1. jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a
tagállamok, illetve az Egyiptomi Arab Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL L 412., 2006.12.30., 1. o.
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A 1605/2002/EK, Euratom rendelet (költségvetési rendelet) módosítására irányuló
tanácsi rendelettervezet *

Az Európai Parlament 2007. november 29-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösségek általá-
nos költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom rendelet
módosítására irányuló tanácsi rendelettervezetről (14320/2007 – C6-0411/2007 – 2007/0820(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács rendelettervezetére (14320/2007),

– tekintettel a Bizottság javaslatára (COM(2007)0364),
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– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló,
2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (1),

– tekintettel az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól
szóló, 2003. november 4-i 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2),

– tekintettel az EK-Szerződés 279. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel
(C6-0411/2007),

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

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság levelére (A6-0465/2007),

1. jóváhagyja a Tanács rendelettervezetét;

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

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani
kívánja a szöveget;

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

(1) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított
rendelet.

(2) HL L 297., 2003.11.15., 1. o.
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Pénzügyi támogatás Libanonnak *

Az Európai Parlament 2007. november 29-i jogalkotási állásfoglalása a Libanonnak nyújtandó közös-
ségi makroszintű pénzügyi támogatásról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2007)0476 – C6-0290/2007 – 2007/0172(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0476),

– tekintettel az EK-Szerződés 308. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel
(C6-0290/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 83. cikke (7) bekezdésére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi Bizottság és a Költség-
vetési Bizottság véleményére (A6-0452/2007),
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