
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 Tanácshoz és a Bizottsághoz.

P6_TA(2004)0041

Szerbia és Montenegrónak nyújtott pénzügyi támogatás *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Szerbia és Montenegrónak nyújtott makroszintű
pénzügyi támogatásról és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak nyújtott további makroszintű
pénzügyi támogatásról szóló 2002/882/EK határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra

irányuló javaslatról (COM(2004)0605 — C6-0146/2004 — 2004/0204(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

— tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2004)0605) (1),

— tekintettel az az EK-Szerződés 308. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel
(C6-0146/2004),

— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és a 43. cikke (1) bekezdésére,

— tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A6-0025/2004),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

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

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

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

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Kikis Kazamias kinevezése az Európai Számvevőszék tagjává

Az Európai Parlament határozata Kikis Kazamiasnak a Számvevőszék tagjává történő jelöléséről
(C6-0116/2004 — 2004/0811(CNS))

Az Európai Parlament,

— tekintettel az EK-Szerződés 247. cikkének (3) bekezdésére és az Euratom-Szerződés 160b. cikkének
(3) bekezdésére, amelyek alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0116/2004),

— mivel 2004. október 6-i ülésén a Költségvetési Ellenőrző Bizottság meghallgatta a Tanács jelöltjét a
számvevőszéki tag tisztségére, és megvizsgálta a jelölt képesítéseit az EK-Szerződés 247. cikkének
(2) bekezdésében és az Euratom-Szerződés 160b. cikkében rögzített kritériumok fényében,
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