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Folyami közlekedési információs szolgáltatások ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a közösségi belvízi utakon történő harmonizált
folyami közlekedési információs szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre

irányuló javaslatról (COM(2004)0392 — C6-0042/2004 — 2004/0123(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2004)0392) (1),

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 71. cikkének (1) bekezdésére, amely alap-
ján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamentnek (C6-0042/2004),

— tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

— tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi
Bizottság véleményére (A6-0055/2004),

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.

P6_TC1-COD(2004)0123

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. február 23-án került elfogadásra a
közösségi belvízi utakra vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról (RIS) szóló

2005/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 71. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (3),

mivel:

(1) Az információs és kommunikációs technológiák belvízi közlekedésben történő alkalmazása elősegíti,
hogy a belvízi közlekedés biztonsága és hatékonysága jelentősen növekedjen.

(2) Néhány tagállamban különböző vízi utakon már telepítik az információs szolgáltatások nemzeti alkal-
mazásait. A közösségi belvízi hálózatban a harmonizált, átjárható és nyílt navigációs és információs
rendszer biztosítása érdekében közös követelményeket és műszaki előírásokat kell bevezetni.

(1) HL C […], […], […]. o.
(2) HL C […], […], […]. o.
(3) Az Európai Parlament 2005.2.23-i álláspontja.

1.12.2005 HU C304 E/245Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2005. február 23., szerda


