
— 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 (C6-0023/2004),

— 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 a
Moldovai Köztársaság kormányai és parlamentjei részére.

P6_TA(2004)0033

Partnerségi és együttműködési megállapodások – Orosz Föderáció *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai,
másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerségi és együttműködési megállapodás jegyzőkönyvé-
nek 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 Köztár-
saság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele érdekében
történő megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról (8896/2004 —

COM(2004)0292 — C6-0022/2004 — 2004/0087(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

— tekintettel a tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatra (COM(2004)0292) (1),

— tekintettel az Orosz Föderációval kötött partnerségi és együttműködési megállapodásra (8896/2004),

— 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 (C6-0022/2004),

— 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 Orosz Föderáció kormányai és parlamentjei részére.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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