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A Grúziával, Libanonnal, a Maldív-szigetekkel, Moldáviával, Szingapúrral és
Uruguayjal kötött, a légi szolgáltatásokról szóló megállapodások módosítása tekin-
tettel Bulgáriának és Romániának az EU-hoz való csatlakozására *

Az Európai Parlament 2007. december 11-i jogalkotási állásfoglalása a légi szolgáltatások bizonyos
kérdéseiről az Európai Közösség, valamint Grúzia kormánya, a Libanoni Köztársaság, a Maldív Köz-
társaság, a Moldovai Köztársaság, a Szingapúri Köztársaság kormánya, illetve az Uruguayi Keleti
Köztársaság között létrejött megállapodásokat a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai
Unióhoz való csatlakozására tekintettel módosító jegyzőkönyvek megkötéséről szóló tanácsi hatá-

rozatra irányuló javaslatról COM(2007)0366 – C6-0265/2007 – 2007/0125(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2007)0366),

– tekintettel az EK-Szerződés 80. cikkének (2) bekezdésére és 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésé-
nek első mondatára,

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0265/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 83. cikkének (7) bekezdésére és 43. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A6-0456/2007),

1. jóváhagyja a jegyzőkönyvek elfogadását;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, a tagállamok
kormányainak és parlamentjeinek, illetve Grúzia kormányának, a Libanoni Köztársaságnak, a Maldív Köztár-
saságnak, a Moldovai Köztársaságnak, a Szingapúri Köztársaság kormányának és az Uruguayi Keleti Köztár-
saságnak.
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Bulgária és Románia csatlakozási okmánya VIII. mellékletének kiigazítása *

Az Európai Parlament 2007. december 11-i jogalkotási állásfoglalása Bulgária és Románia csatlako-
zási okmánya VIII. mellékletének kiigazításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2007)0594 – C6-0405/2007 – 2007/0217(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0594),

– tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmánya 34. cikkének (4) bekezdésére, amelynek megfe-
lelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0405/2007),
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– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 43. cikke (1) bekezdésére,

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0455/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

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

3. kéri az 1975. március 4-i közös nyilatkozatban szereplő egyeztető eljárás megkezdését abban az eset-
ben, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől a Tanács el kíván térni;

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

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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A visszatérítésben vagy egyéb támogatásban részesülő mezőgazdasági termékek
kivitele során végzett ellenőrzés (a 386/90/EGK tanácsi rendelet módosítása)*

Az Európai Parlament 2007. december 11-i jogalkotási állásfoglalása a visszatérítésben vagy egyéb
támogatásban részesülő mezőgazdasági termékek kivitele során végzett ellenőrzésről szóló
386/90/EGK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0489

– C6-0282/2007 – 2007/0178(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0489),

– tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel
(C6-0282/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 43. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0478/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

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

3. kéri az 1975. március 4-i közös nyilatkozatban szereplő egyeztető eljárás megkezdését abban az eset-
ben, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől a Tanács el kíván térni;

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

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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