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Állat-egészségügyi kiadások (kodifikált változat) *

P6_TA(2008)0592

Az Európai Parlament 2008. december 16-i jogalkotási állásfoglalása az állat-egészségügyi kiadásokról 
szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2008)0358 – C6-0271/2008 – 

2008/0116(CNS))

(2010/C 45 E/28)

(Konzultációs eljárás – kodifikáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0358), 

– tekintettel az EK-Szerződés 37.  cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel 
(C6-0271/2008), 

– tekintettel a jogalkotási szövegek hivatalos kodifikációjának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. 
december 20-i intézményközi megállapodásra

(1)  HL C 102., 1996.4.4., 2. o.

 (1), 

– tekintettel eljárási szabályzata 80. és 51. cikkére, 

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0464/2008),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véle
ménye 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 álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak. 

Az euróérmékhez hasonló emlékérmek és érmék *

P6_TA(2008)0593

Az Európai Parlament 2008. december 16-i jogalkotási állásfoglalása az euróérmékhez hasonló 
emlékérmekről és érmékről szóló 2182/2004/EK rendeletet módosító tanácsi rendeletre irányuló 

javaslatról (COM(2008)0514 VOL. I – C6-0332/2008 – 2008/0167(CNS))

(2010/C 45 E/29)

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0514 VOL. I), 

– tekintettel arra, hogy a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0332/2008),
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– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6-0469/2008),

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 euróérmékhez hasonló emlékérmek és érmék (a nem részt vevő tagállamokra 
való kiterjesztés) *

P6_TA(2008)0594

Az Európai Parlament 2008. december 16-i jogalkotási állásfoglalása az euróérmékhez hasonló 
emlékérmekről és érmékről szóló 2182/2004/EK rendelet hatályának a részt nem vevő tagállamokra 
való kiterjesztéséről szóló 2183/2004/EK rendeletet módosító tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 

(COM(2008)0514 VOL. II – C6-0335/2008 – 2008/0168(CNS))

(2010/C 45 E/30)

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0514 VOL. II), 

– tekintettel az EK-Szerződés 308.  cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel 
(C6-0335/2008), 

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6-0470/2008),

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. 


