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P6_TA(2005)0019

Járművek kezelőszervei, ellenőrző- és visszajelző lámpái (jóváhagyás) ***

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsá-
gának a kezelőszervek, ellenőrző- és visszajelző lámpák elhelyezésével és jelölésével összefüggő, a
gépjárművek jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló rendelet-tervezetével
kapcsolatos európai közösségi álláspontról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2004)0449 — 15633/2004 — C6-0032/2005 — 2004/0134(AVC))

(Hozzájárulási eljárás)

Az Európai Parlament,

— tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2004)0449 — 15633/2004) (1),

— tekintettel a Tanács által az 1997. november 27-i 97/836/EK tanácsi határozat 4. cikke (2) bekezdésének,
második francia bekezdése alapján benyújtott hozzájárulásra irányuló kérelemre (2) (C6-0032/2005),

— tekintettel eljárási szabályzata 75. cikkének (1) bekezdésére és 43. cikkének (1) bekezdésére,

— tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A6-0030/2005),

1. hozzájárul a tanácsi határozatra irányuló javaslathoz;

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

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közé.
(2) HL L 346., 1997.12.17., 78. o.

P6_TA(2005)0020

Járművek fűtési rendszere (típusjóváhagyás) ***

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsá-
gának a fűtési rendszerek és a gépjárművek fűtési rendszerét illető típus-jóváhagyásáról szóló
rendelet-tervezetével kapcsolatos európai közösségi álláspontról szóló tanácsi határozatra irányuló

javaslatról (COM(2004)0450 — 15634/2004 — C6-0033/2005 — 2004/0135(AVC))

(Hozzájárulási eljárás)

Az Európai Parlament,

— tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2004)0450 — 15634/2004) (1),

— tekintettel a Tanács által az 1997. november 27-i 97/836/EK tanácsi határozat 4. cikk (2) bekezdésének,
második francia bekezdése alapján benyújtott hozzájárulásra irányuló kérelemre (2), (C6-0033/2005),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) HL L 346., 1997.12.17., 78. o.
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— tekintettel eljárási szabályzata 75. cikkének (1) bekezdésére és 43. cikkének (1) bekezdésére,

— tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A6-0028/2005),

1. hozzájárul a tanácsi határozatra irányuló javaslathoz;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

P6_TA(2005)0021

EK/Románia közötti társulási megállapodás ***

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai,
másrészről Románia közötti társulást létrehozó Európa-megállapodáshoz csatolt, a Ciprusi Köztár-
saság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván
Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köz-
társaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételét szolgáló kiegészítő jegyző-
könyv megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról (13165/2004 —

C6-0206/2004 — 2004/0814(AVC))

(Hozzájárulási eljárás)

Az Európai Parlament,

— tekintettel a tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatra (13165/2004) (1),

— tekintettel a Tanács által az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének második albekezdése alapján és
300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének második mondatával és a 310. cikkével összefüggésben
benyújtott hozzájárulásra irányuló kérelemre (C6-0206/2004),

— tekintettel eljárási szabályzata 75. cikkére, 83. cikke (7) bekezdésére és 43. cikke (1) bekezdésére,

— tekintettel a Külügyi Bizottság ajánlására (A6-0009/2005),

1. hozzájárul a Romániával kötött Európa-megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvének megkötéséhez;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok,
illetve Románia kormányainak és parlamentjeinek.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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