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EU–Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási 
megállapodás ***

P6_TA(2008)0164

Az Európai Parlament 2008. április 23-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek 
és tagállamai, és másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási 
megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő 
csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi  és 
bizottsági határozatra irányuló javaslatról (16731/2007 – COM(2007)0623 – C6-0093/2008 – 

2007/0218(AVC))

(2009/C 259 E/23)

(Hozzájárulási eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatra (COM(2007)0623 – 16731/2007), 

– tekintettel az EK-Szerződés 300.  cikk (3)  bekezdés második albekezdése értelmében és a 300.  cikk 
(2) bekezdés első albekezdése második mondatával és a 310. cikkel összefüggésben a Tanács által benyúj
tott, hozzájárulásra irányuló kérelemre (C6-0093/2008), 

– tekintettel eljárási szabályzata 75. cikkére, 83. cikke (7) bekezdésére és 43. cikke (1) bekezdésére, 

– tekintettel a Külügyi Bizottság ajánlására (A6-0078/2008),

1.   hozzájárul a megállapodás megkötéséhez; 

2.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagál
lamok, illetve Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság kormányának és parlamentjének. 

A Szerződés 81.  cikke (3)  bekezdésének alkalmazása a vonalhajózási társaságok 
(konzorciumok) között létrejött megállapodások, döntések és összehangolt 
magatartások egyes csoportjaira (kodifikált változat) *

P6_TA(2008)0165

Az Európai Parlament 2008. április 23-i jogalkotási állásfoglalása a Szerződés 81.  cikke 
(3)  bekezdésének a vonalhajózási társaságok (konzorciumok) között létrejött megállapodások, 
döntések és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról (konzorciumok) (kodifikált változat) (COM(2007)0753 – C6-0475/2007 

– 2007/0265(CNS))

(2009/C 259 E/24)

(Konzultációs eljárás – kodifikáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0753), 

– tekintettel az EK Szerződés 83. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0475/2007),

UH.92.01.9002
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– tekintettel az 1994. december 20-i, a jogszabályszövegek egységes szerkezetbe foglalásának (kodifikáció) 
gyorsított munkamódszeréről szóló intézményközi megállapodásra

(1)  HL C 102., 1996.4.4., 2. o.

 (1), 

– tekintettel eljárási szabályzatának 80. és 51. cikkére, 

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0089/2008),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból 
álló tanácsadó munkacsoport javaslataihoz igazított formájában; 

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

A polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés ***II

P6_TA(2008)0166

Az Európai Parlament 2008. április 23-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról a 
polgári  és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól szóló európai 
parlamenti  és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében (15003/5/2007 – C6-0132/2008 – 

2004/0251(COD))

(2009/C 259 E/25)

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (15003/5/2007 – C6-0132/2008), 

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2004)0718) kapcso
latban az első olvasat során kialakított álláspontjára

(1)  HL C 27. E, 2008.1.31., 129. o.

 (1), 

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére, 

– tekintettel a Jogi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0150/2008),

1.   jóváhagyja a közös álláspontot; 

2.   megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a közös álláspontnak megfelelően fogadják el; 

3.   utasítja elnökét, hogy az EK-Szerződés 254.  cikkének (1)  bekezdésével összhangban a Tanács elnökével 
együtt írja alá a jogalkotási aktust; 

4.   utasítja főtitkárát, hogy írja alá a jogalkotási aktust, miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást 
megfelelően végrehajtottak, illetve a Tanács főtitkárával együttműködve gondoskodjon az Európai Unió Hiva
talos Lapjában történő közzétételéről; 

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