
P6_TA(2007)0563

A növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felü-
letén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértéke (a Bizottságra
ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I

Az Európai Parlament 2007. november 29-i jogalkotási állásfoglalása a növényi és állati eredetű
élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-
maradékok határértékéről szóló 396/2005/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatás-
körök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

irányuló javaslatról (COM(2006)0908 – C6-0025/2007 – 2006/0294(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2006)0908),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkére és 37. cikkére, valamint 152. cikkének (4) bekezdésére, amely
alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0025/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére
(A6-0342/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

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.

P6_TC1-COD(2006)0294

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. november 29-én került elfogadásra a
növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található meg-
engedett növényvédőszer-maradékok határértékéről szóló 396/2005/EK rendeletnek a Bizottságra
ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló …/2008/EK

európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik
a végleges jogszabállyal, 299/2008/EK rendelet)

P6_TA(2007)0564

David Bostock számvevőszéki tagnak történő jelölése

Az Európai Parlament 2007. november 29-i határozata David Bostock számvevőszéki tagnak tör-
ténő jelöléséről (C6-0304/2007 – 2007/0813(CNS))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EK-Szerződés 247. cikkének (3) bekezdésére és az Euratom-Szerződés 160b. cikkének
(3) bekezdésére, amellyel összhangban a Tanács konzultált a Parlamenttel, (C6-0304/2007),
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– tekintettel arra a tényre, hogy 2007. november 6-i ülésén a Költségvetési Ellenőrző Bizottság meghall-
gatta a Tanács számvevőszéki tagjelöltjét, és az EK-Szerződés 247. cikkének (2) bekezdésében és az
Euratom-Szerződés 160b. cikkének (2) bekezdésében foglaltak alapján megvizsgálta a jelölt képesítését,

– tekintettel eljárási szabályzata 101. cikkére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0439/2007),

1. kedvező véleményt nyilvánít David Bostock számvevőszéki taggá történő kinevezéséről;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen határozatot a Tanácsnak, és tájékoztatás céljából a Számvevő-
széknek, valamint az Európai Közösség többi intézményének és a tagállamok számvevőszéki intézmé-
nyeinek.

P6_TA(2007)0565

Michel Cretin számvevőszéki tagnak történő jelölése

Az Európai Parlament 2007. november 29-i határozata Michel Cretin számvevőszéki tagnak történő
jelöléséről (C6-0305/2007 – 2007/0814(CNS))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EK-Szerződés 247. cikkének (3) bekezdésére és az Euratom-Szerződés 160B cikkének
(3) bekezdésére, amellyel összhangban a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0305/2007),

– tekintettel arra, hogy a Költségvetési Ellenőrző Bizottság 2007. november 6-i ülésén meghallgatta a
Tanács számvevőszéki tagjelöltjét, és az EK-Szerződés 247. cikkének (2) bekezdésében és az Euratom-
Szerződés 160b. cikkének (2) bekezdésében meghatározott kritériumok fényében mérlegelte a jelölt
képesítéseit,

– tekintettel eljárási szabályzata 101. cikkére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0438/2007),

1. kedvező véleményt nyilvánít Michel Cretin számvevőszéki taggá történő kinevezéséről;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen határozatot a Tanácsnak, és tájékoztatás céljából a Számvevő-
széknek, valamint az Európai Közösség többi intézményének és a tagállamok számvevőszéki intézmé-
nyeinek.
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