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Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2004) 767 2005.1.25 A bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke, 2. bekezdése, második albekezdésével összhangban a
biztonsági övekre és a gépjárművek más rögzítő rendszereire vonat-
kozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 77/541/EGK tanácsi
irányelv módosítását célzó, az Európai Parlament és a Tanács által
elfogadandó irányelv tárgyában a Tanács részéről kialakított közös
álláspontra vonatkozóan

COM(2004) 768 2005.1.25 A bizottság közleménye az Európai Parlamenthez az EK-Szerződés
251. cikke, 2. bekezdése, második albekezdésével összhangban a
gépjárművek biztonsági öveinek rögzítéseire vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítéséről szóló 76/115/EGK irányelv módosítását
célzó, az Európai Parlament és a Tanács által elfogadandó irányelv
tárgyában a Tanács részéről kialakított közös álláspontra vonatko-
zóan

COM(2004) 769 2005.1.25 A bizottság közleménye az Európai Parlamenthez az EK-Szerződés
251. cikke, 2. bekezdése, második albekezdésével összhangban a
gépjárművek üléseiről, azok rögzítéséről és fejtámaszairól szóló
74/408/EKG tanácsi irányelv módosítását célzó, az Európai Parla-
ment és a Tanács által elfogadandó irányelv tárgyában a Tanács
részéről kialakított közös álláspontra vonatkozóan

COM(2005) 3 2005.1.10 A bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdésének megfelelően a
Tanács közös álláspontját illetően a tagállamok forgalmi engedélyek
kiállításáért felelős szolgálatai Schengeni Információs Rendszerhez
való hozzáférése vonatkozásában az 1985. június 14-i, a belső
határellenőrzések fokozatos megszüntetését célzó Schengeni Megál-
lapodás végrehajtásáról szóló egyezményt módosító Európai Parla-
menti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat elfogadásáról

COM(2005) 22 2005.1.25 A bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése
harmadik albekezdésének c) pontja alapján az Európai Parlament
által „az Európai Parlament és a Tanács rendelete a növényi és állati
eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, valamint azok felületén
található peszticid-szermaradékok maximális határértékeiről és a
91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról (COM (2003) 117
Végleges – 2003/0052 (COD))” címen előterjesztett javaslatra vonat-
kozó tanácsi közös állásponthoz tett módosításokról a bizottság
javaslatának módosítása az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekez-
dése alapján

COM(2005) 57 2005.2.16 A bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése
harmadik albekezdésének c) pontja alapján az Európai Parlament
által az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 72/166/EGK, a
84/5/EGK, a 88/357/EGK és a 90/232/EGK tanácsi irányelv, vala-
mint a gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2000/26/EK irányelv
módosításáról (ötödik gépjármű-biztosítási irányelv) a bizottság
javaslatának módosítása az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekez-
dése alapján
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COM(2005) 58 2005.2.18 A bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a
Tanácsnak Közösségbe érkező vagy onnan távozó készpénz ellenő-
rzéséről szóló Európai Parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása
céljából elért közös álláspontjáról

COM(2005) 70 2005.2.21 A bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése
harmadik albekezdésének c) pontja alapján az Európai Parlament
által „az Európai Parlament és a Tanács határozata Európában a
digitális tartalomhoz való hozzáférés, alkalmazhatóság és hasznosít-
hatóság javítását szolgáló többéves közösségi program létrehozá-
sáról” címen előterjesztett javaslatra vonatkozó tanácsi közös állás-
ponthoz tett módosításról a bizottság javaslatának módosításáról az
EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése alapján

COM(2005) 83 2005.3.9 A bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a
Tanácsnak a számítógépen megvalósított találmányok szabadalmaz-
tathatósága címen előterjesztett közös álláspontjáról, az Európai
Parlament és a Tanács irányelvére vonatkozó javaslatát illetően

COM(2005) 96 2005.3.15 A bizottság véleménye az EK-szerződés 251. cikke (2) bekezdése
harmadik albekezdésének c) pontja alapján az Európai Parlament
által „az Európai Parlament és a Tanács irányelve az üzleti vállalko-
zások által a belső piacon a fogyasztókkal szemben alkalmazott tisz-
tességtelen eljárásokról és a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a
97/7/EK, 98/27/EK és 2002/65/EK Európai Parlamenti és tanácsi
irányelvek, valamint a 2006/2004/EK Európai Parlamenti és tanácsi
rendelet (»tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok irányelv«) módo-
sításáról” címen előterjesztett javaslatra vonatkozó tanácsi közös
állásponthoz tett módosításokról a bizottság javaslatának módosí-
tása az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése alapján

COM(2004) 815 2004.12.14 A bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a
Tanácsnak a 2002/15/EK irányelv és a közúti szállítási tevékenysé-
gekre vonatkozó szociális jogszabályokról szóló, 3820/85/EGK és
3821/85/EGK tanácsi rendeletek végrehajtására vonatkozó mini-
mumkövetelményekről szóló, Európai Parlamenti és tanácsi irányelv
elfogadására vonatkozó közös álláspontjáról
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