
ELFOGADOTT SZÖVEGEK

P6_TA(2004)0025

A Közösség vízi környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Közösség vízi környezetébe bocsátott egyes veszé-
lyes anyagok által okozott szennyezésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló
javaslatról (egységes szerkezetbe foglalt változat) (COM(2003)0847 — C5-0003/2004 —

2003/0333(COD))

(Együttdöntési eljárás)

Az Európai Parlament,

— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2003)0847) (1),

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 175. cikkének (1) bekezdésére, amely alap-
ján a Bizottság a javaslatot a Parlamentnek benyújtotta (C5-0003/2004),

— tekintettel eljárási szabályzata 51. és 80. cikkére, valamint 43. cikkének (1) bekezdésére,

— tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0012/2004),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy forduljon ismét a Parlamenthez, ha érdemben módosítani kívánja javaslatát
vagy azt egy újabb szöveggel kívánja felváltani;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanács és a Bizottság részére.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2004)0026

Védekezés a kéthéjú kagylókat érintő egyes betegségek ellen *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a kéthéjú kagylókat érintő egyes betegségek elleni
védekezés céljából közösségi minimumintézkedések bevezetéséről szóló tanácsi irányelvre irányuló
javaslatról (egységes szerkezetbe foglalt változat) (COM(2004)0326 — C6-0026/2004 —

2004/0100(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

— tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2004)0326) (1),

— tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel
(C6-0026/2004),

— tekintettel eljárási szabályzata 51. és 80. cikkére, valamint és 43. cikkének (1) bekezdésére,

— tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0011/2004),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

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

3. kéri a Tanácsot, hogy konzultáljon a Parlamenttel, ha érdemben módosítani kívánja a Bizottság javas-
latát;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanács és a Bizottság részére.

P6_TA(2004)0027

Partnerségi és együttműködési megállapodások – Örményország *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai,
másrészről az Örmény Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás jegyző-
könyvének a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársasság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a
Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén
Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele
érdekében történő megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról

(9257/2004 — COM(2004)0358 — C6-0027/2004 — 2004/0118(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

— tekintettel a tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatra (COM(2004)0358) (1),

— tekintettel az Örmény Köztársasággal kötött partnerségi és együttműködési megállapodásra
(9257/2004),

— tekintettel az EK-Szerződés 44. cikkének (2) bekezdésére, 47. cikke (2) bekezdésének utolsó mondatára,
valamint 55. cikkére, 57. cikkének (2) bekezdésére, 71. cikkére, 80. cikkének (2) bekezdésére, 93., 94.,
133. és 181a. cikkére, összefüggésben 300. cikke (2) bekezdésének második mondatával,

— tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0027/2004),

— tekintettel eljárási szabályzata 43. cikkének (1) bekezdésére, 51. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére,

— tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A6-0023/2004),

1. jóváhagyja a tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatot;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanács és a Bizottság részére, valamint a tagállamok és
az Örmény Köztársaság kormányai és parlamentjei részére.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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