
ELFOGADOTT SZÖVEGEK

P6_TA(2004)0018

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési előcsatlakozási intézkedések a tagjelölt orszá-
gokban (Bulgária, Románia) *

Európai parlamenti jogalkotási állásfoglalás a közép- és kelet-európai tagjelölt országok mezőgazda-
sági és vidékfejlesztési előcsatlakozási intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közös-
ségi támogatásáról szóló 1268/1999/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló

javaslatról (COM(2004)0163 — C5-0178/2004 — 2004/0054(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

— tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2004)0163) (1),

— tekintettel az EK-Szerződés 308. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel
(C5-0178/2004),

— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

— tekintettel a Mezőgazdasági Bizottság jelentésére (A6-0009/2004);

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát,

2. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el
kíván térni,

3. felkéri a Tanácsot, hogy ismét konzultáljon a Parlamenttel, ha lényegesen kívánja módosítani a Bizott-
ság javaslatát,

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácshoz és a Bizottsághoz.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2004)0019

A mezőgazdasági termékeket segítő tájékoztatási kampányok és promóciós intéz-
kedések *

Európai parlamenti jogalkotási állásfoglalás a mezőgazdasági termékek harmadik országokban tör-
ténő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 2702/1999/EK rendele-
tet, valamint a mezőgazdasági termékek belső piacon történő megismertetésével és promóciójával
kapcsolatos intézkedésekről szóló 2826/2000/EK tanácsi rendeletet módosító tanácsi rendeletre

irányuló javaslatról (COM(2004)0233 — 11464/2004 — C6-0008/2004 — 2004/0073(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

— tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2004)0233) (1),

— tekintettel a Tanács módosított javaslatára (11464/2004),

— tekintettel az EK-Szerződés 36. és 37. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel
(C6-0008/2004),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 43. cikke (1) bekezdésére,

— tekintettel a Mezőgazdasági Bizottság jelentésére (A6-0008/2004);

1. jóváhagyja a Tanács által módosított bizottsági javaslatot,

2. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el
kíván térni,

3. felkéri a Tanácsot, hogy ismét konzultáljon a Parlamenttel, ha lényegesen kívánja módosítani a Bizott-
ság javaslatát,

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácshoz és a Bizottsághoz.

P6_TA(2004)0020

9/2004. sz. költségvetés-módosítási tervezet

Európai parlamenti állásfoglalási indítvány az Európai Unió 2004-es pénzügyi évre vonatkozó költ-
ségvetéséhez készített 9. számú módosítás tervezetéről, VIII (B) szakasz – Európai Adatvédelmi

Biztos (13083/2004 — C6-0132/2004 — 2004/2100(BUD))

Az Európai Parlament,

— tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 272. cikke (4) bekezdése
utolsó előtti albekezdésére,

— tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 177. cikkére,

— tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló,
2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 37. és 38. cikkére,

— tekintettel a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében
az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i
45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2),

— tekintettel az európai adatvédelmi biztos feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános
feltételekről szóló, 2002. július 1-jei 1247/2002/EK európai parlamenti, tanácsi és bizottsági határo-
zatra (3),

— tekintettel az EK-Szerződés 286. cikke szerinti független felügyeleti szerv (Európai Adatvédelmi Biztos)
kinevezéséről szóló, 2003. december 22-i 2004/55/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra (4),

— tekintettel az Európai Unió 2004-es pénzügyi évre vonatkozó, 2003. december 18-án véglegesen elfo-
gadott (5) és az Európai Unió bővítésével összhangban kiigazított (6) általános költségvetésére,

— tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a költ-
ségvetési eljárás javításáról szóló, 1999. május 6-i intézményközi megállapodásra (7),

— tekintettel az Európai Unió 2004-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetéséhez készített 2/2004. számú
módosításra (8),

— tekintettel az Európai Unió 2004-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetéséhez készített, a Bizottság
által 2004. július 26-án előterjesztett 10/2004. számú módosítás előzetes tervezetére (SEC(2004)1018),
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