
KÖZÖS NYILATKOZAT A 2007. NOVEMBER 23-ÁN LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS
VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSRÓL

„Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság egyetért abban, hogy a 2007. november 23-i egyezteté-
sen létrejött általános megállapodást csak akkor lehet végrehajtani, ha egyetértés születik a Galileo jog-
alapjáról.

Abban az esetben, ha a megállapodás nem jön létre időben ahhoz, hogy az Európai Parlament de-
cemberi plenáris ülésén tárgyalni tudja, az Európai Parlament a 2006. május 17-i intézményközi meg-
állapodásban megállapított felső határértékek teljes körű tiszteletben tartása mellett, plenáris ülésen,
második olvasatban szavaz majd.

Az Európai Parlament és a Tanács gyorsított eljáráshoz folyamodik annak érdekében, hogy a megálla-
podást a Bizottságtól származó javaslat alapján 2008-ban a lehető legkorábbi időpontban befoglalja a
2008-as költségvetésbe.”

III. MELLÉKLET

NYILATKOZAT AZ INTÉZMÉNYKÖZI MEGÁLLAPODÁS 4. ÉS 5. PONTJÁT VÉGREHAJTÓ
DEMOKRATIKUS ELLENŐRZÉS TEKINTETÉBEN FOLYTATOTT POLITIKAI PÁRBESZÉDRŐL

ÉS A KÜLSŐ FELLÉPÉSEK EGYSÉGESSÉGÉRŐL

A Parlament és a Bizottság egyetért abban, hogy az intézményközi megállapodás 4. és 5. pontjában említett
rendszeres politikai párbeszédre legalább évente és legfeljebb évente három alkalommal sort kell keríteni.

Ezen megbeszéléseken az alábbi személyeknek kell részt venniük:

– az érintett bizottságok (AFET/DEVE/BUDG) elnöke és tagjai

– A Bizottság illetékes tagja.

P6_TA(2007)0617

EK–Montenegró stabilizációs és társulási megállapodás ***

Az Európai Parlament 2007. december 13-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai
Közösségek és tagállamaik, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti stabilizációs és társulási
megállapodás megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról

(COM(2007)0350 – C6-0463/2007 – 2007/0123(AVC))

(Hozzájárulási eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács és a Bizottság határozatára irányuló javaslatra (COM(2007)0350),

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének második albekezdése értelmében és a 300. cikk
(2) bekezdése első albekezdése második mondatával, valamint a 310. cikkel összefüggésben a Tanács
által benyújtott, hozzájárulás iránti kérelemre (C6-0463/2007),
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– tekintettel eljárási szabályzata 75. cikkére és 83. cikke (7) bekezdésére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság ajánlására (A6-0498/2007),

1. hozzájárul a megállapodás megkötéséhez;

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

P6_TA(2007)0618

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége és az Európa Tanács közötti együtt-
működés *

Az Európai Parlament 2007. december 13-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió Alapjogi Ügy-
nöksége és az Európa Tanács közötti együttműködésről szóló, az Európai Közösség és az Európa
Tanács közötti megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2007)0478 – C6-0311/2007 – 2007/0173(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2007)0478),

– tekintettel az EK-Szerződés 308. cikkére, összefüggésben 300. cikke (2) bekezdésének első albekezdésé-
vel,

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0311/2007),

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

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0443/2007),

1. jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint
tájékoztatás céljából az Európa Tanácsnak és az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének.
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