
A számítógépes programok jogi védelme (kodifikált változat) ***I 

P6_TA(2008)0268 

Az Európai Parlament 2008. június 17-i jogalkotási állásfoglalása a számítógépes programok jogi 
védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) 

(COM(2008)0023 – C6-0042/2008 – 2008/0019(COD)) 

(2009/C 286 E/20) 

(Együttdöntési eljárás – kodifikáció) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0023), 

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amelyek alapján a Bizottság 
javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0042/2008), 

— tekintettel a jogalkotási szövegek hivatalos kodifikációjának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. 
december 20-i intézményközi megállapodásra ( 1 ), 

— tekintettel eljárási szabályzata 80. és 51. cikkére, 

— tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0237/2008), 

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 
véleménye szerint a szóban forgó javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű 
egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza; 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló 
tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően kiigazított formában; 

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

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

A belvízi hajókra vonatkozó hajóbizonyítványok kölcsönös elismerése (kodifikált 
változat) *** 

P6_TA(2008)0269 

Az Európai Parlament 2008. június 17-i jogalkotási állásfoglalása a belvízi hajókra vonatkozó 
hajóbizonyítványok kölcsönös elismeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 

irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2008)0037 – C6-0048/2008 – 2008/0021(COD)) 

(2009/C 286 E/21) 

(Együttdöntési eljárás – kodifikáció) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0037), 

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 71. cikkére, amelyek alapján a Bizottság 
benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0048/2008),
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— tekintettel a jogalkotási szövegek hivatalos kodifikációjának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. 
december 20-i intézményközi megállapodásra ( 1 ), 

— tekintettel eljárási szabályzatának 80. és 51. cikkére, 

— tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0238/2008), 

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 
véleménye szerint a szóban forgó javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű 
egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza; 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló 
tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően kiigazított formában; 

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

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

A Szerződés 48. cikkének második albekezdése szerinti társaságoknak előírt 
biztosítékok (kodifikált változat) ***I 

P6_TA(2008)0270 

Az Európai Parlament 2008. június 17-i jogalkotási állásfoglalása az egész Közösségre kiterjedő 
egységes biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik 
személyek érdekei védelmében a Szerződés 48. cikkének második albekezdése szerinti 
társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 

irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2008)0039 – C6-0050/2008 – 2008/0022(COD)) 

(2009/C 286 E/22) 

(Együttdöntési eljárás – kodifikáció) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0039), 

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 44. cikke (2) bekezdésének g) pontjára, 
amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0050/2008), 

— tekintettel a jogalkotási szövegek hivatalos kodifikációjának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. 
december 20-i intézményközi megállapodásra ( 1 ), 

— tekintettel eljárási szabályzata 80. és 51. cikkére, 

— tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0239/2008), 

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó csoport véle
ménye szerint a szóban forgó javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes 
szerkezetbe foglalását tartalmazza; 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgála
taiból álló tanácsadó csoport ajánlásainak megfelelően kiigazított formájában; 

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

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

HU C 286 E/62 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.27. 
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