
1. jóváhagyja a közös álláspontot; 
2. megállapítja, hogy a jogi aktust a közös álláspontnak megfelelően fogadták el; 
3. utasítja elnökét, hogy az EK-Szerződés 254. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével 
együtt írja alá a jogi aktust; 
4. utasítja főtitkárát, hogy írja alá a jogi aktust, miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást 
megfelelően végrehajtottak, illetve a Tanács főtitkárával együttműködve gondoskodjon az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában történő közzétételéről; 
5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak. 

A tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtás, valamint 
a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érde
kében e hatóságok és a Bizottság együttműködése ***I 

P6_TA(2008)0050 

Az Európai Parlament 2008. február 19-i jogalkotási állásfoglalása a tagállamok közigazgatási 
hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok 
helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló 
515/97/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 

javaslatról (COM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290(COD)) 

(2009/C 184 E/33) 

(Együttdöntési eljárás: első olvasat) 
az Európai Parlament, 
— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2006)0866), 
— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 135. és 280. cikkére, amely alapján 

a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez(C6-0033/2007), 
— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 
— tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság 

véleményére (A6-0488/2007), 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában; 
2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándé
kozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni; 
3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak. 

P6_TC1-COD(2006)0290 

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2008. február 19-én került elfogadásra a 
tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és 
mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a 
Bizottság együttműködéséről szóló 515/97/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló …/2008/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik 
a végleges jogszabállyal, …/2008/EK rendelet)
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