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Az állat-egészségügyi és zootechnikai adatok jegyzékbe foglalására és közzététe
lére vonatkozó eljárások egyszerűsítése * 

P6_TA(2008)0201 

Az Európai Parlament 2008. május 20-i jogalkotási állásfoglalása az állat-egészségügyi és zootech
nikai adatok jegyzékbe foglalására és közzétételére vonatkozó eljárások egyszerűsítéséről, továbbá a 
64/432/EGK, 77/504/EGK, 88/407/EGK, 88/661/EGK, 89/361/EGK, 89/556/EGK, 90/427/EGK, 
90/428/EGK, 90/429/EGK, 90/539/EGK, 91/68/EGK, 92/35/EGK, 92/65/EGK, 92/66/EGK, 
92/119/EGK, 94/28/EGK, 2000/75/EGK irányelv és a 2000/258/EGK határozat, valamint a 
2001/89/EGK, 2002/60/EGK és 2005/94/EGK irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre 

irányuló javaslatról (COM(2008)0120 – C6-0156/2008 – 2008/0046(CNS)) 

(2009/C 279 E/27) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0120), 

– tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0156/2008), 

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

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0160/2008), 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát; 

2. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, 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 Bizottság javaslatát; 

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

Egy tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális tárgyak visszaszolgálta
tása (kodifikált változat) ***I 

P6_TA(2008)0202 

Az Európai Parlament 2008. május 20-i jogalkotási állásfoglalása a tagállamok területéről jogelle
nesen kiszállított kulturális tárgyak visszaszolgáltatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irány
elvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2007)0873 – C6-0025/2008 – 2007/0299(COD)) 

(2009/C 279 E/28) 

(Együttdöntési eljárás – kodifikáció) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0873), 

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság javas
latát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0025/2008), 
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– tekintettel a jogszabályszövegek hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának gyorsított munkamódszeréről 
szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra (1), 

– tekintettel eljárási szabályzata 80. és 51. cikkére, 

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0152/2008), 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból 
álló tanácsadó munkacsoport javaslatai alapján módosított formájában; 

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

(1) HL C 102., 1996.4.4., 2. o. 

Az Üzemanyagcellák és Hidrogén közös vállalkozás létrehozása * 

P6_TA(2008)0203 

Az Európai Parlament 2008. május 20-i jogalkotási állásfoglalása az Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 

(COM(2007)0571 – C6-0446/2007 – 2007/0211(CNS)) 

(2009/C 279 E/29) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0571), 

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 
2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (1) (költségvetési rendelet), és különösen 
annak 185. cikkére, 

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a hatékony és eredményes pénz
gazdálkodásról szóló, 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodásra (2), és különösen annak 
47. pontjára, 

– tekintettel az EK-Szerződés 171. és 172. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel 
(C6-0446/2007), 

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére 
(A6-0145/2008), 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában; 

2. úgy véli, hogy a jogalkotási javaslatban megjelölt referenciaösszegnek összhangban kell állnia a jelenlegi, 
2007–2013-as többéves pénzügyi keret 1a. fejezetének felső határával, illetve a 2006. május 17-i intézmény
közi megállapodás 47. pontjának rendelkezéseivel; megállapítja, hogy a 2013 utáni finanszírozást majd az új 
pénzügyi keretre vonatkozó tárgyalások keretében kell meghatározni; 

(1) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. [7] A legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított 
rendelet. 

(2) HL C 139., 2006. 6.14., 1. o. A 2008/29/EK határozattal (HL L 6., 2008.1.10., 7. o.) módosított megállapodás. 
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