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III 

(Előkészítő jogi aktusok) 

EURÓPAI PARLAMENT 

A polgári repülés biztonságának szabályozásában való együttműködés * 

P6_TA(2009)0001 

Az Európai Parlament 2009. január 13-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és az 
Amerikai Egyesült Államok között létrejött, a polgári repülés biztonságának szabályozásában való 
együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról 

(10972/2007 – COM(2007)0325 – C6-0275/2008 – 2007/0111(CNS)) 

(2010/C 46 E/21) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (10972/2007 - COM(2007)0325), 

– tekintettel az EK-Szerződés 80. cikke (2) bekezdésére, 133. cikke (4) bekezdésére, 300. cikke (2) bekez
dése, első albekezdésének első mondatára, és 300. cikke (4) bekezdésére, 

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a 
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0275/2008), 

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

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A6-0468/2008), 

1. jóváhagyja a megállapodás megkötését; 

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

Az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszer 
(kodifikált szöveg) * 

P6_TA(2009)0002 

Az Európai Parlament 2009. január 13-i jogalkotási állásfoglalása az ovalbuminra és laktalbuminra 
vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált 

szöveg) (COM(2008)0488 – C6-0334/2008 – 2008/0155(CNS)) 

(2010/C 46 E/22) 

(Konzultációs eljárás – kodifikáció) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0488), 
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– tekintettel az EK-Szerződés 26., 87–89., 132. és az azt követő cikkeire, valamit 308. cikkére, amelyeknek 
megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0334/2008), 

– tekintettel a jogalkotási szövegek hivatalos kodifikációjának gyorsított munkamódszeréről szóló, 
1994. december 20-i intézményközi megállapodásra (1), 

– tekintettel eljárási szabályzata 80. és 51. cikkére, 

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0510/2008), 

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véle
ménye szerint a szóban forgó javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes 
szerkezetbe foglalását tartalmazza, 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló 
tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően kiigazított formában; 

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

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

A különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, részleges szétvá
lására, eszközátruházására és részesedéscseréjére, valamint az SE-k vagy az SCE-k 
létesítő okirat szerinti székhelyének a tagállamok közötti áthelyezésére alkalma
zandó adóztatás közös rendszere (kodifikált szöveg) * 

P6_TA(2009)0003 

Az Európai Parlament 2009. január 13-i jogalkotási állásfoglalása a különböző tagállamok társasá
gainak egyesülésére, szétválására, részleges szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére, 
valamint az SE-k vagy az SCE-k létesítő okirat szerinti székhelyének a tagállamok közötti áthelyezé
sére alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról 

(kodifikált szöveg) (COM(2008)0492 – C6-0336/2008 – 2008/0158(CNS)) 

(2010/C 46 E/23) 

(Konzultációs eljárás – kodifikáció) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0492), 

– tekintettel az EK-Szerződés 94. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel 
(C6-0336/2008), 

– tekintettel a jogalkotási szövegek hivatalos kodifikációjának gyorsított munkamódszeréről szóló, 
1994. december 20-i intézményközi megállapodásra (1), 

– tekintettel eljárási szabályzat 80. és 51. cikkére, 

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0511/2008), 

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