
3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Erratum: a 2005. 02. 24-i jegyzőkönyv „Szavazások eredménye” mellékletének 7. pontjához: a (89) bekezdés
lábjegyzete törölve.

Szavazatok helyesbítése:

A Bizottság jogalkotási programja (RC-B6-0106/2005)

— 13. módosítás (6) bekezdés
mellette: Marie-Arlette Carlotti, Bernadette Vergnaud, Pierre Moscovici, Pervenche Berès
ellene: Mia De Vits

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

4. A Tanács jóváhagyja a Parlament által első olvasatban elfogadott állás-
pontokat (az Eljárási Szabályzat 66. cikke)

A Tanács tájékoztatta a Tisztelt Házat arról, hogy az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének megfelelően
jóváhagyta a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról szóló euró-
pai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel a Parlament által első olvasatban 2004. november
17-én elfogadott álláspontot (2004/0045(COD)).

Az aktus meghozatala tehát megtörtént. A Parlament elnöke a Tanács elnökével közösen eljár az aláírása
tekintetében, a Parlament eljárási szabályzata 68. cikkének értelmében.

Ezen kívül a Tanács helyesbítést terjesztett elő a 73/239/EGK, 85/611/EGK, 91/675/EGK, 92/49/EGK, és a
93/6/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 94/19/EK, 98/78/EK, 2000/12/EK, 2001/34/EK, 2002/83/EK és a
2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó bizottságok
új szervezeti felépítésének létrehozása érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi
irányelvhez (6429/1/2005 — C6-0051/2005 — 2003/0263(COD)).

A helyesbítés a Parlament által 2004. március 31-én, illetve a Tanács által 2004. december 21-én elfogadott
teljes szöveg helyébe lépett. Az Eljárási Szabályzat 40. cikkének (1) bekezdésével összhangban az elnök a
helyesbítést a Gazdasági és Monetáris Bizottsághoz utalta, és amennyiben e bizottság kedvező véleményt
bocsát ki a helyesbítésről, a szöveget holnap a szavazások órájában a Parlament elé terjesztik, hogy az
elnök és a Tanács elnöke a szóban forgó jogi aktust szerdán közösen aláírhassa.

5. A Tanács jóváhagyja a Parlament által második olvasatban elfogadott állás-
pontokat

A Tanács közölte, hogy az EK-Szerződés 251. cikke (3) bekezdésének megfelelően, a digitális tartalmat
Európán belül hozzáférhetőbbé, felhasználhatóbbá és hasznosíthatóbbá tevő, többéves közösségi program
létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel jóváhagyta a Parlament
által második olvasatban 2005. január 27-én elfogadott álláspontot (2004/0025(COD)).

Az aktus meghozatala tehát megtörtént. A Parlament elnöke a Tanács elnökével közösen eljár az aláírása
tekintetében, a Parlament Eljárási Szabályzata 68. cikkének értelmében.

6. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A PPE-DE képviselőcsoport kérésére a Parlament beiktatja a következő határozatokat:

ECON bizottság:

— Brice Hortefeux már nem tag
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