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Szerződésen kívüli kötelezettségekre alkalmazandó jog („Róma II”) ***II

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalma-
zandó jogról („Róma II.”) szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására irányuló tanácsi

közös álláspontról (9751/7/2006 – C6-0317/2006 – 2003/0168(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (9751/7/2006 – C6-0317/2006) (1),

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatáról (COM(2003)0427) (2) az első
olvasat során elfogadott álláspontjára (3),

– tekintettel a Bizottság módosított javaslatára (COM(2006)0083) (2),

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

– tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0481/2006),

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., 68. o.
(2) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(3) HL C 157 E. 2006.7.6., 370. o.

P6_TC2-COD(2003)0168

Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2007. január 18-án került elfogadásra a
szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról („Róma II.”) szóló …/2007/EK európai

parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 61. cikke c) pontjára és
67. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

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

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1) A Közösség célul tűzte ki a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség fenn-
tartását és fejlesztését. E térség fokozatos létrehozása érdekében a Közösség a belső piac megfelelő
működéséhez szükséges mértékben intézkedéseket fogad el a határokon átnyúló hatású polgári ügyek-
ben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatosan.

(1) HL C 241., 2004.9.28., 1. o.
(2) Az Európai Parlament 2005. július 6-i álláspontja (HL C 157. E, 2006.7.6., 371. o.), a Tanács 2006. szeptember 25-i

közös álláspontja (HL C 289. E, 2006.11.28., 68. o.) és az Európai Parlament 2007. január 18-i álláspontja.
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2007. január 18., csütörtök


