
— tekintettel az EK-Szerződés 67. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6- 
0187/2008), 

— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 

— tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0268/2008), 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát; 

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által 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. 

Az EK és India közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás 
meghosszabbítása * 

P6_TA(2008)0325 

Az Európai Parlament 2008.július 8–i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és az Indiai 
Köztársaság kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás 
meghosszabbításáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről 

(16681/2007 – COM(2007)0576 – C6-0073/2008 – 2007/0207(CNS)) 

(2009/C 294 E/34) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2007)0576), 

— tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (16681/2007), 

— tekintettel az EK-Szerződés 170. cikkének (2) bekezdésére és 300. cikke (2) bekezdésének első albekez
désére, 

— tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a 
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0073/2008), 

— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére, 

— tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A6-0254/2008), 

1. jóváhagyja a Tanács módosított határozatára irányuló tervezetet, és jóváhagyja a megállapodás megkö
tését; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, illetve az Indiai Köztársaság kormányának.
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A TANÁCS ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG MÓDOSÍTÁS 

1. módosítás 
Határozatra irányuló javaslat 

(3a) preambulumbekezdés (új) 

(3a) A megállapodás elengedhetetlen a 2004-ben aláírt stra
tégiai partnerség célkitűzéseinek eléréséhez, valamint szélesebb 
körű politikai célkitűzések megvalósításához. 

2. módosítás 
Határozatra irányuló javaslat 

(3b) preambulumbekezdés (új) 

(3b) Az EK–India tudományos és technológiai irányítóbi
zottság felel a megállapodás keretében folytatott együttműkö
dési tevékenységek hatékony összehangolásáért és megkönn
yítéséért. Kívánatos, hogy a bizottság évente felülvizsgálja a 
munkaprogramot, illetve hogy eljárási szabályzata az átlátha
tóság és az elszámoltathatóság elvén alapuljon. 

3. módosítás 
Határozatra irányuló javaslat 

(3c) preambulumbekezdés (új) 

(3c) A megállapodás keretén belül végrehajtott közös kutatási 
tevékenység elsődleges céljának az információk összehasonlít
hatóságának és az adatbázisok javításának kell lennie. 

4. módosítás 
Határozatra irányuló javaslat 

(3d) preambulumbekezdés (új) 

(3d) A megállapodás végrehajtása során mindkét fél részéről 
erőfeszítéseket kell tenni a Közösség és India egymás kutatói 
programjában való részvételének növelésére, fokozva a 
Közösség és India közötti kutatócserét, és általánosságban 
javítva a kutatók mobilitását. 

5. módosítás 
Határozatra irányuló javaslat 

(3e) preambulumbekezdés (új) 

(3e) A megállapodás végrehajtásakor elsődleges figyelmet kell 
fordítani az energia- és a környezetpolitikára is, valamint az 
innovatív energiatechnológiák fejlesztésére. Közös erőfeszíté
seket és kezdeményezéseket kell tenni, például gazdaságos 
szén-dioxid kivonás és tárolás és a megújuló technológiák 
kifejlesztése érdekében, amelyek mindkét partner érdekében 
állnak.
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A TANÁCS ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG MÓDOSÍTÁS 

6. módosítás 
Határozatra irányuló javaslat 

(3f) preambulumbekezdés (új) 

(3f) A megállapodás végrehajtása során különleges figyelmet 
kell fordítani a kölcsönösség elvére. 

7. módosítás 
Határozatra irányuló javaslat 

(3g) preambulumbekezdés (új) 

(3g) Kívánatos a megállapodás végrehajtásának félidőben 
történő értékelése. 

Az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszeripari enzimek és az élelmiszer-aroma
anyagok egységes engedélyezési eljárása ***II 

P6_TA(2008)0329 

Az Európai Parlament 2008. július 8–i jogalkotási állásfoglalása az élelmiszer-adalékanyagok, az 
élelmiszeripari enzimek és az élelmiszer-aromaanyagok egységes engedélyezési eljárásának 
létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló tanácsi közös álláspontról 

(16673/2/2007 – C6-0138/2008 – 2006/0143(COD)) 

(2009/C 294 E/35) 

(Együttdöntési eljárás: második olvasat) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Tanács közös álláspontjára (16673/2/2007 – C6-0138/2008) ( 1 ), 

— tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2006)0423) kapcso
latban az első olvasat során kialakított álláspontjára ( 2 ), 

— tekintettel a módosított javaslatra (COM(2007)0672), 

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 

— tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére, 

— tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság második olvasatra 
adott ajánlására (A6-0179/2008), 

1. jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában; 

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

( 1 ) HL C 111. E, 2008.5.6., 1. o. 
( 2 ) Elfogadott szövegek, 2007.7.10., P6_TA(2007)0320.
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