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P6_TA(2007)0600

Az EK és Marokkó közötti euromediterrán megállapodás a légi szolgáltatásokról *

Az Európai Parlament 2007. december 12- i jogalkotási állásfoglalása a Tanács ülése során egyrészről
az Európai Közösség és tagállamai és másrészről a Marokkói Királyság között létrejött euromediter-
rán légi közlekedési megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló, a Tanács és az Euró-
pai Unió tagállamai kormányképviselőinek határozatára irányuló javaslatról (COM(2006)0145 –

C6-0333/2007 – 2006/0048(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2006)0145),

– tekintettel a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott,
az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről a Marokkói Királyság között létrejött
euromediterrán légi közlekedési megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2006. de-
cember 4-i 2006/959/EK határozatra (1),

– tekintettel az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság között
létrejött euromediterrán légi közlekedési megállapodásra (2),

– 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 értelmében a
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0333/2007),

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

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A6-0416/2007),

1. jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a
tagállamok, illetve a Marokkói Királyság kormányának és parlamentjének.

(1) HL L 386., 2006.12.29., 55. o.
(2) HL L 386., 2006.12.29., 57. o.

P6_TA(2007)0601

Az EK és Marokkó között létrejött euromediterrán légiközlekedési megállapodás
Bulgária és Románia európai uniós csatlakozása miatti módosítása *

Az Európai Parlament 2007. december 12-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai
Közösség és tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság között létrejött euromediterrán légiközle-
kedési megállapodást a Bolgár Köztársaság és Románia európai uniós csatlakozására való tekintettel
módosító jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0495

– C6-0330/2007 – 2007/0181(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2007)0495),

– tekintettel az EK-Szerződés 80. cikke (2) bekezdésére, valamint 300. cikke (2) és (4) bekezdésére,
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– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0330/2007),

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

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A6-0458/2007),

1. jóváhagyja a jegyzőkönyv megkötését;

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

P6_TA(2007)0602

Az európai globalizációs alkalmazkodási alap mobilizálásáról

Az Európai Parlament 2007. december 12-i állásfoglalása az európai globalizációs alkalmazkodási
alap mobilizálásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2007)0600 – C6-0343/2007 – 2007/2226(ACI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0600
– C6-0343/2007),

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénz-
gazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapo-
dásra (1), és különösen annak 28. pontjára,

– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i, az európai globalizációs alkalmazko-
dási alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendeletére (2),

– tekintettel a 2007. július 6-i háromoldalú egyeztetés és a 2007. július 13-i költségvetési egyeztetés
eredményeire,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére
(A6-0485/2007),

A. mivel az Európai Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket arra, hogy további
támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott mun-
kavállalóknak az újbóli munkaerő-piaci beilleszkedéshez;

B. mivel az Európai Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi segítségnek dinami-
kusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani;

C. mivel Németország és Finnország 2007. június 27-i és július 17-i levelükben két, a mobiltelefon-ága-
zatban történt elbocsátásokat érintő esetben nyújtottak be támogatásra irányuló kérelmet: Németország-
ban a BenQ, Finnországban pedig a Perlos Oyj vállalatok esetében (3);

1. kéri az érintett intézményeket, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket az alap mobilizációjának
felgyorsítására;

2. jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

3. utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a határozatnak az Európa Unió Hivatalos Lapjában való közzété-
teléről;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a melléklettel együtt a Tanácsnak és a Bizottság-
nak.

(1) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
(2) HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
(3) EGF/2007/003/DE/BenQ és EGF/2007/004/FI/Perlos számú kérelmek.
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