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Az atomenergia területén való polgári jogi felelősségről szóló 1960. július 29-i
Párizsi Egyezmény módosításáról szóló 2004. február 12-i jegyzőkönyv Szlovénia
általi ratifikálása ***

Az Európai Parlament 2007. október 23-i jogalkotási állásfoglalása a Szlovén Köztársaság felhatalma-
zásáról szóló tanácsi határozati javaslatról az atomenergia területén való polgári jogi felelősségről
szóló, 1960. július 29-i Párizsi Egyezményt módosító, 2004. február 12-i jegyzőkönyv Európai
Közösség érdekében történő ratifikálása kapcsán (9453/2007 – C6-0180/2007 – 2006/0260(AVC))

(Hozzájárulási eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (9453/2007),

– tekintettel a Tanács által az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének második albekezdése szerint,
ugyanezen szerződés 61. cikke c) pontjával, 67. cikkével és 300. cikke (2) bekezdésének első albekez-
désével összefüggésben benyújtott hozzájárulás iránti kérelemre (C6-0180/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 75. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel a Jogi Bizottság ajánlására (A6-0369/2007),

1. hozzájárulását adja a tanácsi határozatra irányuló javaslathoz;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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Az ENSZ–EGB Espoói Egyezménye első és második módosításának jóváhagyása *

Az Európai Parlament 2007. október 23-i jogalkotási állásfoglalása az országhatáron átterjedő kör-
nyezeti hatások vizsgálatáról szóló espoói ENSZ–EGB egyezmény első és második módosításának a
Közösség nevében történő jóváhagyásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2007)0470 – C6-0291/2007 – 2007/0169(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2007)0470),

– tekintettel az EK-Szerződés 175. cikkének (1) bekezdésére és 300. cikke (2) bekezdése első albekezdé-
sének első mondatára,

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0291/2007),
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– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére
(A6-0395/2007),

1. jóváhagyja a tanácsi határozatot;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok,
illetve az espoói ENSZ–EGB egyezmény részes felei kormányainak és parlamentjeinek.
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Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény *

Az Európai Parlament 2007. október 23-i jogalkotási állásfoglalása Bulgáriának és Romániának az
Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek
védelméről szóló 1995. július 26-i egyezményhez, az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke
alapján az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezményhez csatolt 1996.
szeptember 27-i jegyzőkönyvhöz, az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján az Európai
Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezménynek az Európai Közösségek Bírósága
általi, előzetes döntéshozatal révén történő értelmezéséről szóló 1996. november 29-i jegyzőkönyv-
höz és az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján az Európai Közösségek pénzügyi érde-
keinek védelméről szóló egyezményhez csatolt 1997. június 19-i második jegyzőkönyvhöz történő
csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról (COM(2007)0277 – C6-0238/2007 –

2007/0100(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0277),

– tekintettel a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozási okmánya 3. cikkének (4) bekezdésére, amely
alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0238/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0360/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani
kívánja a Bizottság javaslatát;

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