
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.

P6_TA(2004)0042

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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— tekintettel eljárási szabályzata 101. cikkére,

— tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0015/2004),

1. kedvező véleményt nyilvánít Kikis Kazamias számvevőszéki taggá történő kinevezéséről,

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa e határozatot a Tanácsnak, és tájékoztatásul a Számvevőszéknek, az
Európai Közösségek többi intézményének és a tagállamok számvevőszékeinek.

P6_TA(2004)0043

Fertőző szivacsos agyvelőbántalmak

Európai parlamenti állásfoglalás az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az
ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló
999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének módosításáról szóló

bizottsági rendelettervezetről

Az Európai Parlament,

— tekintettel az EK-Szerződés 152. cikkének (1) bekezdésére

— tekintettel az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a
felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, módosított, 2001. május 22-i
999/2001/EK (1) európai parlamenti és tanácsi rendeletre,

— tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 999/2001/EK rendelete IV. mellékletét a haszonállatok
takarmányozása vonatkozásában módosító bizottsági rendelettervezetre (SANCO/3027/2004),

— tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére,

A. mivel a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak és az állati fehérje etetése vonatkozásában bizonyos védelmi
intézkedésekről szóló 2000. december 4-i 2000/766/EK (2) tanácsi határozat 2. cikke előírja, hogy a
tagállamok tiltsák be az élelmiszer előállítása céljából tartott, hízlalt vagy nevelt állatok feldolgozott
állati fehérjével való táplálását,

B. mivel a 999/2001/EK módosított rendelet 7. cikkének (2) bekezdése és IV. melléklete megtiltja a tagál-
lamoknak, hogy – bizonyos kivételekkel – állati fehérjével és ilyen fehérjét tartalmazó takarmánnyal
etessék a kérődzőket,

C. mivel a fent említett bizottsági rendelettervezet 3. preambulumbekezdése kimondja, hogy a kísérletek
tanúbizonysága szerint a laboratóriumok teljesítménye a hal alapú takarmányokban lévő kis meny-
nyiségű emlős eredetű fehérjeszint kimutatása kapcsán jelentősen javult a takarmányok hatósági ellen-
őrzése során, az állati eredetű alkotóelemek meghatározására szolgáló analitikai módszerről szóló
2003. december 23-i 2003/126/EK (3) bizottsági irányelv hatályba lépésével,

D. mivel a Bizottság éppen ezért úgy véli, hogy a kérődzők hal alapú takarmánnyal való táplálására vonat-
kozó tiltás alapja már nem érvényes, ezért a tiltás feloldását javasolja; azonban a Bizottság elismeri,
hogy a laboratóriumi személyzet hozzáértését és képzését folyamatosan vizsgálni kell az ellenőrzések
minősége fenntartása vagy javítása érdekében,

(1) HL L 147., 2001.5.31., 1. o.
(2) HL L 306., 2000.12.7., 32. o.
(3) HL L 339., 2003.12.24., 78. o.
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