
ELFOGADOTT SZÖVEGEK

P6_TA(2005)0036

EK/Egyiptom közötti euro-mediterrán megállapodás ***

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt
Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a
Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő
csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai,
másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének
megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (5100/2005 — COM(2004)0428 —

C6-0027/2005 — 2004/0131(AVC))

(Hozzájárulási eljárás)

Az Európai Parlament,

— tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (5100/2005 — COM(2004)0428) (1),

— tekintettel a Tanács által az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének második albekezdése alapján és
300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének második mondatával, valamint 310. cikkével összefüg-
gésben benyújtott, hozzájárulásra irányuló kérelemre (C6-0027/2005),

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

— tekintettel a Külügyi Bizottság ajánlására (A6-0041/2005),

1. hozzájárul a jegyzőkönyv elfogadásához;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok,
illetve az Egyiptomi Arab Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2005)0037

Közösségi Vámkódex ***II

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló
2913/92/EGK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadá-

sára irányuló tanácsi közös álláspontról (12060/2/2004 — C6-0211/2004 — 2003/0167(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

— tekintettel a Tanács közös álláspontjára (12060/2/2004 — C6-0211/2004),

— tekintettel a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági javaslatról (COM(2003)0452)) (1) első olva-
sat során elfogadott álláspontjára (2),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) Elfogadott szövegek, 2004.4.20., P5_TA(2004)0281.
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— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

— tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

— tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság második olvasatra irányuló ajánlására
(A6-0021/2005),

1. jóváhagyja a közös álláspontot;

2. tudomásul veszi, hogy a jogi aktust a közös álláspontnak megfelelően fogadják el;

3. utasítja elnökét, hogy az EK-Szerződés 254. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével
együtt írja alá a jogi aktust;

4. utasítja főtitkárát, hogy írja alá a jogi aktust, miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást
megfelelően végrehajtottak, és, egyetértésben a Tanács főtitkárával intézkedjék az Európai Unió Hivatalos
Lapjában való közzététel céljából;

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

P6_TA(2005)0038

A vállalati szakképzésre vonatkozó statisztikák ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a vállalati szakképzésekre vonatkozó statisztikákról
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0095 —

C5-0083/2004 — 2004/0041(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2004)0095) (1),

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 285. cikkének (1) bekezdésére,
amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamentnek (C5-0083/2004),

— tekintettel eljárási szabályzatának 51. cikkére,

— tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A6-0033/2005),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani
kívánja vagy ha a javaslat helyébe másik szöveget kíván léptetni;

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

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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