
Az EK és Egyiptom közötti euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyve a Bolgár 
Köztársaságnak és Romániának az EU-hoz történő csatlakozásának figyelembevé
tele céljából *** 

P6_TA(2008)0037 

Az Európai Parlament 2008. február 19-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai 
Közösségek és tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti euro-mediterrán 
megállapodás jegyzőkönyvének a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való 
csatlakozásának figyelembevétele céljából történő aláírásáról szóló tanácsi határozatra vonatkozó 

javaslatról (13199/2007 – COM(2007)0487 – C6-0438/2007 – 2007/0180(AVC)) 

(2009/C 184 E/22) 

(Hozzájárulási eljárás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2007)0487), 

— tekintettel a Tanács szövegére (13199/2007), 

— tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdése második albekezdése, valamint 310. cikke és 
300. cikke (2) bekezdése első albekezdése második mondata értelmében a Tanács által benyújtott 
hozzájárulás iránti kérelemre (C6-0438/2007), 

— tekintettel eljárási szabályzata 75. cikkére, 83. cikkének (7) bekezdésére és 43. cikkének (1) bekezdésére, 

— tekintettel a Külügyi Bizottság ajánlására (A6-0026/2008), 

1. hozzájárulását adja a jegyzőkönyv aláírásához; 

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

A munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásából keletkező 
kockázatoknak való expozíciója ***I 

P6_TA(2008)0038 

Az Európai Parlament 2008. februári 19-i jogalkotási állásfoglalása a munkavállalók fizikai tényezők 
(elektromágneses terek) hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó 
egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről szóló 2004/40/EC irányelv (18. egyedi 
irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) módosításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2007)0669 – C6-0394/2007 – 

2007/0230(COD)) 

(2009/C 184 E/23) 

(Együttdöntési eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2007)0669), 

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 137. cikkének (2) bekezdésére, amelyek 
alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0394/2007),
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— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 43. cikkének (1) bekezdésére, 

— tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A6-0012/2008), 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát; 

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani 
kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni; 

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

Kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok világító és fényjelző berendezése
inek elhelyezése (kodifikált változat) ***I 

P6_TA(2008)0039 

Az Európai Parlament 2008. február 19-i jogalkotási állásfoglalása a kerekes mezőgazdasági és 
erdészeti traktorok világító és fényjelző berendezéseinek elhelyezéséről szóló európai parlamenti 
és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2007)0192 – C6-0108/2007 – 

2007/0066(COD)) 

(2009/C 184 E/24) 

(Együttdöntési eljárás: kodifikáció) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2007)0192), 

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amelyek alapján a Bizottság 
javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0108/2007), 

— tekintettel a jogszabályszövegek hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának (kodifikáció) gyorsított 
munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra ( 1 ), 

— tekintettel eljárási szabályzata 80. és 51. cikkére, 

— tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0022/2008), 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgála
taiból álló tanácsadó munkacsoport javaslatai alapján kiigazított formájában; 

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

( 1 ) HL C 102., 1996.4.4., 2. o.
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