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A bizottságok összetétele

Az Európai Parlament határozata a bizottságok összetételéről

Az Európai Parlament,

– tekintettel eljárási szabályzata 174. és 177. cikkére,

A. mivel biztosítani kell a munka folyamatosságát, különösen a parlamenti bizottságok és albizottságok
munkája tekintetében;

B. mivel a csatlakozás óta az új román és bolgár képviselők jogosultak az Európai Parlament és annak
szervei ülésein való teljes jogú részvételre,

1. úgy határoz, hogy kivételesen és átmeneti jelleggel meghosszabbítja a parlamenti bizottságok és albi-
zottságok jelenlegi összetételének érvényességét;

2. úgy határoz, hogy az e szervekben a megfigyelők által 2006. december 31-ig betöltött helyeket a
bolgár és román képviselőknek, mint teljes jogú tagoknak juttatja;

3. ez a határozat a 2007. január 31. és február 1. közötti ülés lezárulásával érvényét veszíti.

P6_TA(2007)0002

Az AKCS-EK közötti partnerségi megállapodás (Cotonoui Megállapodás) módosí-
tása ***

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Cotonouban 2000. június 23-án, egyrészről az
Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és
tagállamai között aláírt partnerségi megállapodás módosításáról szóló megállapodás megkötéséről

szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (6987/2006 – C6-0124/2006 – 2005/0071(AVC))

(Hozzájárulási eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (6987/2006) (1),

– tekintettel a Cotonouban 2000. június 23-án, egyrészről az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok
Csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt partnerségi megállapo-
dás módosításáról szóló megállapodás-tervezetre,

– tekintettel a Tanács által az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdése második albekezdésének és a
310. cikknek megfelelően benyújtott hozzájárulási kérelemre (C6-0124/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 75. cikkére és 83. cikke 7. bekezdésére,

– tekintettel a Fejlesztési Bizottság ajánlására és a Külügyi Bizottság véleményére (A6-0469/2006),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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1. hozzájárul a megállapodás megkötéséhez;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a
tagállamok és az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok kormányainak és parlamentjeinek.

P6_TA(2007)0003

A közösségi vasutak fejlesztése ***II

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a közösségi vasutak fejlesztéséről szóló 91/440/EGK
tanácsi irányelv, valamint a vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruk-
túra használati díjának felszámításáról szóló 2001/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó tanácsi közös álláspontról

(5895/2/2006 – C6-0309/2006 – 2004/0047(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (5895/2/2006 – C6-0309/2006) (1),

– tekintettel álláspontjára az első olvasat során (2) a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett
javaslatára vonatkozóan (COM(2004)0139) (3),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra vonatkozó ajánlására
(A6-0475/2006),

1. jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

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

(1) HL C 289. E, 2006.11.28., 30. o.
(2) HL C 227. E, 2006.9.21., 460. o.
(3) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TC2-COD(2004)0047

Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2007. január 18-án került elfogadásra a
közösségi vasutak fejlesztéséről szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv, valamint a vasúti infrastruktúra-
kapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról szóló
2001/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló 2007/…/EK európai parla-

menti 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),

(1) HL C 221., 2005.9.8., 56. o.
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