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Az EK és Szerbia közötti, rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok *

Az Európai Parlament 2007. október 24-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Szerb
Köztársaság közötti, rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló
megállapodás aláírásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0422 –

C6-0295/2007 – 2007/0144(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2007)0422),

– tekintettel az EK-Szerződés 62. cikke 2.b. pontjának i. és ii. alpontjára és 300. cikke (2) bekezdése első
albekezdésének első mondatára,

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0295/2007),

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

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság vélemé-
nyére (A6-0387/2007),

1. jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a
tagállamok és a Szerb Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.

P6_TA(2007)0451

Az EK és Montenegró közötti, visszafogadásról szóló megállapodás *

Az Európai Parlament 2007. október 24-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Monte-
negrói Köztársaság közötti, visszafogadásról szóló megállapodás aláírásáról szóló tanácsi hatá-

rozatra irányuló javaslatról COM(2007)0431 – C6-0301/2007 – 2007/0146(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2007)0431),

– tekintettel az EK-Szerződés 63. cikke 3.b. pontjára és 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének első
mondatára,
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– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0301/2007),

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

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság vélemé-
nyére (A6-0380/2007),

1. jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a
tagállamok, illetve a Montenegrói Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.

P6_TA(2007)0452

Az EK és Montenegró közötti, rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok *

Az Európai Parlament 2007. október 24-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Monte-
negrói Köztársaság közötti, rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítésé-
ről szóló megállapodás aláírásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0426 –

C6-0297/2007 – 2007/0149(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2007)0426),

– tekintettel az EK-Szerződés 62. cikke 2.b. pontjának i. és ii. alpontjára és 300. cikke (2) bekezdése első
albekezdésének első mondatára,

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0297/2007),

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

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság vélemé-
nyére (A6-0379/2007),

1. jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a
tagállamok, illetve a Montenegrói Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.
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