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B.  A Bizottság nyilatkozata

A 4. megnevezés értékelése

„Figyelembe véve, hogy a 4. megnevezés 2009. évi kiadási plafonja alatt egyáltalán nincs tartalék, a Bizott
ság elismeri, hogy a váratlan válságokra való reagálási képesség meglehetősen korlátozott, és ezért vál
lalja, hogy a 4. megnevezés területének helyzetértékelését – amennyiben szükséges, a megfelelő
javaslatokkal kísérve – 2009 folyamán a költségvetési hatóság elé terjeszti, figyelemmel a politikai hely
zet alakulására és a költségvetés végrehajtására.”

A Tanács nyilatkozata a 2/2009 sz. módosító indítványról

„A Tanács kijelenti, hogy az a tény, hogy jóváhagyja a Bizottságnak a leginkább rászoruló személyeket
szolgáló programra vonatkozó, a 2/2009 sz. módosító indítványban szereplő javaslatát, nem érinti a jog
alap jelenleg folyamatban levő vizsgálatának eredményét.

Az iskolagyümölcs-programhoz kapcsolódó sor törlése megfelel a Tanács azon hagyományos álláspont
jának, hogy a jogalap elfogadását megelőzően ne hozzanak létre új költségvetési sort. Ez nem érinti a jog
alap jelenleg folyamatban levő vizsgálatának eredményét.”

Görögország, Olaszország, Spanyolország és Portugália egyoldalú nyilatkozata a többnyelvűségről

„Görögország, Olaszország, Spanyolország és Portugália, újólag megerősítve a többnyelvűség és a nyelv
ekkel szembeni egyenlő bánásmód elvei melletti elkötelezettségét, aggodalmának ad hangot a nyelvi sok
féleség megőrzésének a Bizottság általi kezelése miatt, és hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak, valamint
az Európai Unió minden intézményének és szervének gondoskodnia kell arról, hogy ezen elvek teljes
körű alkalmazását elégséges eszközökkel biztosítsák.”

A mobil berendezésekkel kapcsolatos nemzetközi érdekekről szóló egyezmény *
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Az Európai Parlament 2008. december 18-i jogalkotási állásfoglalása a 2001. november 16-án 
Fokvárosban együttesen elfogadott, a mobil berendezésekkel kapcsolatos nemzetközi érdekekről 
szóló egyezménynek és az egyezmény légi járművekkel kapcsolatos kérdéseiről szóló 
jegyzőkönyvnek az Európai Közösség részéről történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra 

irányuló módosított javaslatról (COM(2008)0508 – C6-0329/2008 – 2008/0162(CNS))

(2010/C 45 E/53)

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló módosított javaslatra (COM(2008)0508), 

– tekintettel az EK-Szerződés 61. cikkének c) pontjára és 300. cikkének (2) bekezdésére,



2010.2.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 45 E/181

2008. december 18., csütörtök

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikkének (3) bekezdésére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlament
tel (C6-0329/2008), 

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

– tekintettel a Jogi Bizottság véleményére (A6-0506/2008),

1.   jóváhagyja az egyezmény és a jegyzőkönyv megkötését; 

2.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagál
lamok kormányainak és parlamentjeinek. 

Játékok biztonsága ***I
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Az Európai Parlament 2008. december 18-i jogalkotási állásfoglalása a játékok biztonságáról szóló 
európai parlamenti  és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 

2008/0018(COD))

(2010/C 45 E/54)

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0009), 

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság benyúj
totta javaslatát a Parlamenthez (C6-0039/2008), 

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 

– tekintettel a Belső Piaci  és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészség
ügyi  és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és az Ipari, Kutatási  és Energiaügyi Bizottság véleményére 
(A6-0441/2008),

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; 


