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

— tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0311/2008), 

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. 

Az Indiai-óceán déli részére vonatkozó halászati megállapodás * 

P6_TA(2008)0378 

Az Európai Parlament 2008. szeptember 2-i jogalkotási állásfoglalása az Indiai-óceán déli részére 
vonatkozó halászati megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló 

tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0831 – C6-0047/2008 – 2007/0285(CNS)) 

(2009/C 295 E/34) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Tanácsi határozatára irányuló javaslatra (COM(2007)0831), 

— tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére és 300. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére, 

— tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a 
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0047/2008), 

— tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapról szóló véleményére, 

— tekintettel eljárási szabályzata 51. és 35. cikkére, valamint 83. cikke (7) bekezdésére, 

— tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A6-0315/2008), 

1. jóváhagyja a tanácsi rendeletre irányuló javaslatot módosított formájában, és jóváhagyja a megálla
podás megkötését; 

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

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG MÓDOSÍTÁS 

1. módosítás 

Határozatra irányuló javaslat 
első bevezető hivatkozás 

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö
nösen annak 37. cikkére, összefüggésben 300. cikke (2) bekez
dése első albekezdésének első mondatával és 300. cikke (3) 
bekezdésének első albekezdésével, 

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö
nösen annak 37. cikkére, összefüggésben 300. cikke (2) bekez
dése első albekezdésének első mondatával és 300. cikke (3) 
bekezdésének második albekezdésével,
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