
– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0082/2007),

1. jóváhagyja a Tanács határozattervezetét;

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

3. kéri az 1975. március 4-i közös nyilatkozat alapján az egyeztetési eljárás megkezdését, abban az
esetben, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől a Tanács el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen módosítani
kívánja a határozattervezetet;

5. felhívja a Tanácsot, hogy gyorsítsa fel az áthidaló záradékok (passerelle) életbeléptetését annak érdeké-
ben, hogy megszűnjön a Bíróság hatáskörének korlátozása a Szerződés IV. címével összefüggésben, miköz-
ben rámutat arra, hogy már korábban felhívta a Tanácsot e korlátozások megszüntetésére;

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

P6_TA(2007)0141

Az Orosz Föderációban a többoldalú nukleáris környezeti programról szóló
keretmegállapodás *

Az Európai Parlament 2007. április 25-i jogalkotási állásfoglalása az Orosz Föderációban a többol-
dalú nukleáris környezeti programról szóló keretmegállapodásnak és az Orosz Föderációban a több-
oldalú nukleáris környezeti programról szóló keretmegállapodás igényekről, bírósági eljárásokról és
kártalanításokról szóló jegyzőkönyvének az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló

tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0665 – C6-0475/2006 – 2006/0227(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2006)0665) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 181a. cikkére és a 300. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére,

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0475/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A6-0126/2007),

1. jóváhagyja a keretmegállapodás, valamint az ahhoz kapcsolódó jegyzőkönyv megkötését;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, illetve Norvégia és Oroszország kormányának és parlamentjé-
nek.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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