
A KAP keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek * 

P6_TA(2008)0316 

Az Európai Parlament 2008. július 8–i jogalkotási állásfoglalása a közös agrárpolitika keretébe 
tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági 
termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet 
módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0247 – C6-0208/2008 – 

2008/0088(CNS)) 

(2009/C 294 E/25) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0247), 

— tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6- 
0208/2008), 

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

— tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0270/2008), 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát; 

2. felkéri 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 állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak. 

A munkaeszközök használatára vonatkozó biztonsági és egészségvédelmi mini
mumkövetelmények ***I 

P6_TA(2008)0317 

Az Európai Parlament 2008. július 8–i jogalkotási állásfoglalása a munkavállalók által a munkájuk 
során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó módosított javaslatról (második egyedi 
irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (kodifikált változat) 

(COM(2008)0111 – C6-0127/2008 – 2006/0214(COD)) 

(2009/C 294 E/26) 

(Együttdöntési eljárás – kodifikáció) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett módosított javaslatára 
(COM(2008)0111), 

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 137. cikkének (2) bekezdésére, amelyek 
alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0127/2008),
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— tekintettel az 1994. december 20–i, a jogszabályszövegek egységes szerkezetbe foglalásának (kodifikáció) 
gyorsított munkamódszeréről szóló intézményközi megállapodásra ( 1 ), 

— tekintettel eljárási szabályzata 80. és 51. cikkére, 

— tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0290/2008), 

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 vadon élő madarak védelme (az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 
eljárásnak megfelelő kiigazítás) ***I 

P6_TA(2008)0318 

Az Európai Parlament 2008. július 8–i jogalkotási állásfoglalása a vadon élő madarak védelméről 
szóló 79/409/EGK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében 
történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról 

(COM(2008)0105 – C6-0088/2008 – 2008/0038(COD)) 

(2009/C 294 E/27) 

(Együttdöntési eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0105), 

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 175. cikkének (1) bekezdésére, amely 
alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0088/2008), 

— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 

— tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére (A6- 
0259/2008), 

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.

HU C 294 E/94 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.12.3. 
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