
P6_TA(2004)0034

Partnerségi és együttműködési megállapodások – Ukrajna *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai,
másrészről Ukrajna közötti partnerségi és együttműködési megállapodás jegyzőkönyvének 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 (9108/2004 —

COM(2004)0251 — C6-0016/2004 — 2004/0080(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

— tekintettel a tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatra (COM(2004)0251) (1),

— tekintettel az Ukrajnával kötött partnerségi és együttműködési megállapodásra (9108/2004),

— 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 (C6-0016/2004),

— 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
Ukrajna kormányai és parlamentjei részére.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2004)0035

Partnerségi és együttműködési megállapodások – Üzbegisztán *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai,
másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás jegyzőköny-
vének 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 (8908/2004 —

COM(2004)0272 — C6-0020/2004 — 2004/0092(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

— tekintettel a tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatra (COM(2004)0272) (1),

— tekintettel az Üzbég Köztársasággal kötött partnerségi és együttműködési megállapodásra (8908/2004),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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— 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 (C6-0020/2004),

— 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 Üzbég Köztársaság kormányai és parlamentjei részére.

P6_TA(2004)0036

Az ázsiai és latin-amerikai fejlődő országokban az otthonuktól elszakadt népes-
ségcsoportokat támogató műveletek ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az ázsiai és latin-amerikai fejlődő országokban az
otthonuktól elszakadt népességcsoportokat támogató műveletekről szóló 2130/2001/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0126

— C5-0097/2004 — 2004/0040(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2004)0126) (1),

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 179. cikkének (1) bekezdésére, amely alap-
ján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C5-0097/2004),

— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

— tekintettel a Fejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0018/2004),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. úgy ítéli meg, hogy a bizottsági javaslat pénzügyi kimutatása összeegyeztethető a pénzügyi terv 4.
címsorának plafonértékével, feltéve, hogy a költségvetési hatóság meghatározza ezen összegnek a pénzügyi
terv keretein belül történő finanszírozása módját, lehetőség szerint más politikák átcsoportosításával;

3. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándéko-
zik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

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

(1) A Hivatalos Lapban még nem került kihirdetésre.
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