
8. Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

Bizottságok közötti megerősített együttműködés

AFET:

— Kutatás a biztonságról: a következő lépések (2004/2171(INI)) (véleménynyilvánításra felkért: LIBE)

AFET és ITRE bizottságok közötti megerősített együttműködés

(az Elnökök Értekezlete határozatát követően, 2004.11.18.)

AFCO:

— Les aspects institutionnels de la création d'un service européen pour l'action extérieure
(2004/2207(INI)) (1)

AFCO és AFET bizottságok közötti megerősített együttműködés

(az Elnökök Értekezlete határozatát követően, 2004.12.9.)

9. A Tanács jóváhagyja a Parlament által első olvasatban elfogadott álláspon-
tokat (az Eljárási Szabályzat 66. cikke)

A Tanács az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének megfelelően közölte, hogy jóváhagyja a Parlament
első olvasatban elfogadott álláspontjait:

— 2004. március 30-i álláspont az Európai Parlament és a Tanács rendeletének elfogadására tekintettel a
fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel
kapcsolatos közösségi statisztikákról (2003/0200(COD)),

— 2004. október 26-i álláspont az Európai Parlament és a Tanács rendeletének elfogadására tekintettel az
ázsiai és latin-amerikai fejlődő országokban az otthonuktól elszakadt népességcsoportokat támogató
műveletekről szóló 2130/2001/EK rendelet módosításáról (2004/0040(COD)).

Ezen felül 2004. november 15-én az elnök arról tájékoztatta a Parlamentet, hogy az Eljárási Szabályzat
66. cikke (2) bekezdésének megfelelően úgy döntött, hogy konzultál az illetékes bizottsággal, ez esetben az
ENVI Bizottsággal, hogy megbizonyosodjon afelől, hogy a Parlament első olvasatban elfogadott, a takar-
mányhigiénia követelményeinek meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására
(2003/0071(COD) irányuló 2004. március 31-i álláspontjának a Tanács által végzett kiigazítása nem érinti a
javaslat érdemi részét. Az ENVI Bizottság veleményének kézhezvételét követően az elnök közölte a Tanács-
csal, hogy a Tanács által továbbított szöveg elfogadható, de ennek feltétele egy módosítás. A Tanács ezután új
szöveget terjesztett elő, amely tartalmazta a kért módosítást.

Az érintett jogi aktusok elfogadása ennek megfelelően megtörtént, és a Parlament elnöke — a Parlament
eljárási szabályzata 68. cikkének megfelelően — aláírja azokat a Tanács elnökével együtt.

10. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a januári I. és II. (PE 352.950/PDOJ) plenáris ülés végleges napirendtervezetét. Módosítására a
következő javaslatokat tették (az Eljárási Szabályzat 132. cikke):

Ülések: 2005.1.10.–2005.1.13.

Hétfő

— nincs módosító javaslat

(1) Ez a cím jelenleg nem áll minden nyelven rendelkezésre.
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