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EK–Albánia stabilizációs és társulási megállapodás (Bulgária és Románia 
csatlakozása) ***

P6_TA(2008)0585

Az Európai Parlament 2008. december 16-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai 
Közösségek és tagállamai, és másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási 
megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának 
figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról szóló tanácsi  és bizottsági határozatra 

irányuló javaslatról (7999/2008 – COM(2008)0139 – C6-0453/2008 – 2008/0057(AVC))

(2010/C 45 E/21)

(Hozzájárulási eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatra (COM(2008)0139), 

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének második albekezdése értelmében és a 300. cikk 
(2)  bekezdése első albekezdésének második mondatával és a 310.  cikkel összefüggésben a Tanács által 
benyújtott hozzájárulás iránti kérelemre (C6-0453/2008), 

– tekintettel eljárási szabályzata 75. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére, 

– tekintettel a Külügyi Bizottság ajánlására (A6-0496/2008),

1.   hozzájárul a jegyzőkönyv aláírásához; 

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

EK–Horvátország stabilizációs és társulási megállapodás (Bulgária és Románia 
csatlakozása) ***

P6_TA(2008)0586

Az Európai Parlament 2008. december 16-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai 
Közösségek és tagállamai, és másrészről a Horvát Köztársaság közötti stabilizációs és társulási 
megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő 
csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági 
határozatra irányuló javaslatról (15019/2008 – COM(2007)0612 – C6-0463/2008 – 2007/0215(AVC))

(2010/C 45 E/22)

(Hozzájárulási eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatra (COM(2007)0612), 

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének második albekezdése értelmében és a 300. cikk 
(2) bekezdése, első albekezdésének második mondatával, valamint a 310. cikkel összefüggésben a Tanács 
által benyújtott, hozzájárulásra irányuló kérelemre (C6-0463/2008),
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– tekintettel eljárási szabályzata 75. cikkére, 83. cikkének (7) bekezdésére és 43. cikkének (1) bekezdésére, 

– tekintettel a Külügyi Bizottság ajánlására (A6-0490/2008),

1.   hozzájárul a jegyzőkönyv megkötéséhez; 

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

Az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság között a légiközlekedés egyes 
kérdéseiről szóló megállapodás *

P6_TA(2008)0587

Az Európai Parlament 2008. december 16-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és az Indiai 
Köztársaság között a légiközlekedés egyes kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi 

határozatra irányuló javaslatról (COM(2008)0347 – C6-0342/2008 – 2008/0121(CNS))

(2010/C 45 E/23)

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2008)0347), 

– tekintettel az EK-Szerződés 80. cikke (2) bekezdésére és 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének első 
mondatára, 

– tekintettel az EK-Szerződés 300.  cikke (3)  bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a 
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0342/2008), 

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

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A6-0471/2008),

1.   jóváhagyja a megállapodás megkötését; 

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


