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2008 december 16., kedd

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi Bizottság és az Ipa
ri, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményeire (A6-0410/2008),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában; 

2.   felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik 
a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni; 

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

P6_TC1-COD(2007)0279

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2008. december 16-án került elfogadásra a 
védelmi vonatkozású termékek Közösségen belüli transzferére vonatkozó feltételek egyszerűsítéséről 

szóló 2009/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik a 
végleges jogszabállyal, 2009/43/EK irányelv.)

A gépjárművek és motorok típusjóváhagyása ***I

P6_TA(2008)0604

Az Európai Parlament 2008. december 16-i jogalkotási állásfoglalása a nehéz tehergépjárművek 
kibocsátásai (Euro VI) tekintetében a gépjárművek és motorok típusjóváhagyásáról, valamint a 
járművek javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz való hozzáférésről szóló európai 
parlamenti  és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 

2007/0295(COD))

(2010/C 45 E/38)

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0851), 

– tekintettel az EK-szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javas
latát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0007/2008),
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2008. december 16., kedd

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és a Belső 
Piaci  és Fogyasztóvédelmi Bizottság, valamint a Közlekedési  és Idegenforgalmi Bizottság véleményére 
(A6-0329/2008),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában; 

2.   felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényege
sen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni; 

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

P6_TC1-COD(2007)0295

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2008. december 16-án került elfogadásra a 
nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében a gépjárművek és motorok 
típusjóváhagyásáról, a járművek javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz való 
hozzáférésről, és a 715/2007/EK rendelet és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 
80/1269/EGK, a 2005/55/EK, és a 2005/78/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló …/2009/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik a 
végleges jogszabállyal, …/2009/EK rendelet.)

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap, Kohéziós Alap 
(jövedelemtermelő projektek) ***

P6_TA(2008)0605

Az Európai Parlament 2008. december 16-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról szóló 1083/2006/EK rendeletet bizonyos jövedelemtermelő projektek tekintetében 

módosító tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (13874/2008 – C6-0387/2008 – 2008/0186(AVC))

(2010/C 45 E/39)

(Hozzájárulási eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2008)0558 – 13874/2008), 

– tekintettel az EK-Szerződés 161.  cikkének első bekezdése értelmében a Tanács által benyújtott hozzájá
rulás iránti kérelemre (C6-0387/2008),


