
4. módosítás

3b. cikk (új)

3b. cikk

A jegyzőkönyv érvényességének utolsó éve során és még aze-
lőtt, hogy azt megújító másik megállapodást kötnének, a
Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a
Tanácsnak a megállapodás alkalmazásáról és azokról a körül-
ményekről, amelyek között azt végrehajtották.

5. módosítás

3c. cikk (új)

3c. cikk

A 3b. cikkben említett jelentés alapján és az Európai Parla-
menttel folytatott konzultációt követően a Tanács adott eset-
ben tárgyalási megbízást ad a Bizottságnak egy új jegyző-
könyv elfogadása céljából.

6. módosítás

3d. cikk (új)

3d. cikk

A Bizottság továbbítja az Európai Parlamentnek a megállapo-
dás 9. cikkében említett vegyes bizottság üléseinek következte-
téseit.

P6_TA(2007)0478

Az Európai Közösség és a Mozambiki Köztársaság közötti halászati partnerségi
megállapodás *

Az Európai Parlament 2007. október 25-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Mozam-
biki Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre

irányuló javaslatról (COM(2007)0472) – C6-0284/2007 – 2007/0170(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2007)0472),

– tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére és 300. cikke (2) bekezdésére,
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– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amely alapján a Tanács
konzultált a Parlamenttel (C6-0284/2007),

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

– tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére, valamint a Fejlesztési Bizottság és a Költségvetési Bizottság
véleményére (A6-0404/2007),

1. jóváhagyja a tanácsi rendeletre irányuló javaslatot annak módosított formájában, és jóváhagyja a meg-
állapodás megkötését;

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

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI

1. módosítás

(2a) preambulumbekezdés (új)

(2a) Az Európai Közösség pénzügyi hozzájárulását a halá-
szatból élő, part menti lakosság fejlődésére, valamint kisebb
helyi halfagyasztó és halfeldolgozó iparvállalatok megteremté-
sére kell felhasználni;

2. módosítás

(2b) preambulumbekezdés (új)

(2b) Fontos javítani az Európai Parlamentnek továbbított
információkat. A Bizottságnak ennek érdekében továbbítania
kellene a partnerségi megállapodás 9. cikkében említett vegyes
bizottság üléseinek következtetéseit.

4. módosítás

3a. cikk (új)

3a. cikk

A Bizottság évente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a
Tanácsnak a jegyzőkönyv 7. cikkében megfogalmazott több-
éves ágazati program eredményeiről.

5. módosítás

3b. cikk (új)

3b. cikk

A Bizottság a partnerségi megállapodás 9. cikkében említett
vegyes bizottság üléseinek következtetéseit továbbítja az Euró-
pai Parlamentnek.
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6. módosítás
3c. cikk (új)

3c. cikk

A jegyzőkönyv érvényességi idejének utolsó évében és az
annak megújítását célzó megállapodás megkötése előtt a
Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a
Tanácsnak a megállapodás alkalmazásáról és végrehajtásának
körülményeiről.

7. módosítás
3d. cikk (új)

3d. cikk (új)

A 3c. cikkben említett jelentés alapján és az Európai Parla-
menttel történő konzultáció után a Tanács adott esetben egy
újabb jegyzőkönyv elfogadása céljából tárgyalási felhatalma-
zást ad a Bizottságnak.

P6_TA(2007)0479

A vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása ***II

Az Európai Parlament 2007. október 25-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról a
vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása

tekintetében (7656/5/2007 – C6-0218/2007 – 2005/0032(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (7656/5/2007 – C6-0218/2007),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2005)0112) kap-
csolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára (1),

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

– tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0353/2007),

1. jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

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

(1) HL C 298. E, 2006.12.8., 127. o.
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