
P6_TA(2007)0143

Az árvízkockázatok értékelése és kezelése ***II

Az Európai Parlament 2007. április 25-i jogalkotási állásfoglalása az árvízkockázatok értékeléséről és
kezeléséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló tanácsi közös álláspontról

(12131/6/2006 – C6-0038/2007 – 2006/0005(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (12131/6/2006 – C6-0038/2007),

– tekintettel az első olvasat során kialakított álláspontjára (1) a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett
bizottsági javaslattal (COM(2006)0015) (2) kapcsolatban,

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

– tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság második olvasatra
adott ajánlására (A6-0064/2007),

1. jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

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

(1) Elfogadott szövegek, 2006. június 13., P6_TA(2006)0253.
(2) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TC2-COD(2006)0005

Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2007. április 25-én került elfogadásra
az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló 2007/…/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelv elfogadására tekintettel

(Mivel megállapodás született a Parlament és a Tanács között, a Parlament álláspontja a második olvasatban mege-
gyezik a végső jogalkotási aktussal, a 2007/60/EK irányelvvel.)

P6_TA(2007)0144

Fejlett terápiás gyógyszerkészítmények ***I

Az Európai Parlament 2007. április 25-i jogalkotási állásfoglalása a fejlett terápiás gyógyszerkészít-
ményekről, valamint a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0567 – C6-0401/2005 –

2005/0227(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2005)0567) (1),
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– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság
benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0401/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére, valamint
az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Jogi Bizottság véleményére (A6-0031/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani kívánja a
javaslatot, vagy annak helyébe másik szöveget kíván léptetni;

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

P6_TC1-COD(2005)0227

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. április 25-én került elfogadásra a
fejlett terápiás gyógyszerkészítményekről, valamint a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK ren-
delet módosításáról szóló …/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

(Mivel megállapodás született a Parlament és a Tanács között, a Parlament álláspontja az első olvasatban megegyezik a
végső jogalkotási aktussal, a …/2007/EK rendelettel.)

P6_TA(2007)0145

A szellemi tulajdonjogok érvényesítésének biztosítására szolgáló büntetőjogi
intézkedések ***I

Az Európai Parlament 2007. április 25-i jogalkotási állásfoglalása a szellemi tulajdonjogok érvénye-
sítését biztosító büntetőjogi intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló

módosított javaslatról (COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett módosított javaslatára
(COM(2006)0168) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság
benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0233/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és az Állampolgári
Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A6-0073/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani kívánja a
javaslatot vagy annak helyébe másik szöveget kíván léptetni;

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

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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