
– tekintettel az EK-Szerződés 39. cikkének (1) bekezdésére, amelynek értelmében a Tanács konzultált a
Parlamenttel (C6-0047/2007),

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „Az Europol demokratikus
ellenőrzésének gyakorlása” című közleményére (COM(2002)0095),

– tekintettel a Tanácshoz intézett, az Europol jövőbeli fejlesztéséről és annak az Európai Unió intézmény-
rendszerébe való teljes jogú felvételéről szóló, 2002. május 30-i ajánlására (1),

– tekintettel a Tanácshoz intézett, az Europol jövőbeli fejlesztéséről szóló, 2003. április 10-i ajánlására (2),

– tekintettel eljárási szabályzata 93. és 51. cikkére, illetve 43. cikke (1) bekezdésére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0136/2007),

1. jóváhagyja a Finn Köztársaság kezdeményezését;

2. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el
kíván térni;

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen módosítani
kívánja a Finn Köztársaság kezdeményezését;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a
Finn Köztársaság kormányának.

(1) HL C 187. E, 2003.8.7., 144. o.
(2) HL C 64. E, 2004.3.12., 588. o.

P6_TA(2007)0105

A nyers nádcukor Bulgáriába és Romániába irányuló behozatalára vonatkozó
vámkontingensek megnyitása *

Az Európai Parlament 2007. április 24-i jogalkotási állásfoglalása a finomítóüzemeknek a
2006/2007., a 2007/2008. és a 2008/2009. gazdasági évben történő ellátására szánt nyers nádcukor
Bulgáriába és Romániába irányuló behozatalára vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról szóló

tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0798 – C6-0003/2007 – 2006/0261(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0798) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Tanács konzultált a Parla-
menttel (C6-0003/2007),

– tekintettel eljárási szabályzatának 51. cikkére,

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0072/2007),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének
(2) bekezdése alapján;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván
térni;

4. felkéri a Tanácsot, hogy ismételten konzultáljon a Parlamenttel, ha a Bizottság javaslatát lényegesen
módosítani kívánja;

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

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI

1. módosítás

1. cikk, (3a) bekezdés (új)

(3a) A 2009/2010. gazdasági évtől a 2002. január 1-jétől
2004. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan általános
preferenciális rendszer alkalmazásáról szóló, 2001. december
10-i 2501/2001/EK tanácsi rendeleten(1) („Fegyvereken kívül
mindent” rendelet) és az afrikai, karibi és csendes-óceáni
országok kiváltságos piaci hozzáférésén kívül nem engedélyez-
nek további vámkontingenseket.
_____
(1) HL L 346., 2001.12.31., 1. o.

P6_TA(2007)0106

Vural Öger parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése

Az Európai Parlament 2007. április 24-i határozata a Vural Öger mentelmi jogának felfüggesztésére
irányuló kérelemről (2006/2198(IMM))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Brüsszeli Fellebbviteli Bíróság által 2006. május 11-én eljuttatott és 2006. július 6-án a
plenáris ülésen bejelentett, Vural Öger mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemre,

– miután eljárási szabályzata 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően meghallgatta Vural Ögert,

– tekintettel az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló 1965. április 8-i jegyzőkönyv
10. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján
történő választásáról szóló 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Közösségek Bíróságának 1964. május 12-i és 1986. július 10-i ítéletére (1),

(1) 101/63 sz. Wagner kontra Fohrmann és Krier ügy (EBHT 1964., 383. o.), illetve 149/85. sz. Wybot kontra Faure és
társai ügy (EBHT 1986., 2391. o.).
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