
— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 

— tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, valamint a Foglalkoztatási és 
Szociális Bizottság, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi 
Bizottság véleményére (A6-0026/2009), 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát ( 1 ), annak 2009. február 4-én módosított formájában; 

2. jóváhagyja a mellékelt közös nyilatkozatot; 

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

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

( 1 ) Elfogadott szövegek: P6_TA(2009)0043. 

P6_TC1-COD(2007)0094 

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2009. február 19-én került elfogadásra az 
illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni 
szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló 2009/…/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik 
a végleges jogalkotási aktussal: 2009/52/EK irányelv). 

MELLÉKLET 

Az Európai Parlament és a Tanács közös nyilatkozata 

A Parlament és a Tanács kijelentik, hogy a jelen irányelv 8. cikkében [korábbi 9. cikkében] az alvállalkozásra vonatkozóan 
megállapított szabályok nem érintik a jövőbeni jogszabályokban ezen a területen elfogadandó egyéb rendelkezéseket. 

Növénytermelési statisztikák ***I 

P6_TA(2009)0070 

Az Európai Parlament 2009. február 19-i jogalkotási állásfoglalása a növénytermelési statisztikákról 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0210 – C6-0179/2008 

– 2008/0079(COD)) 

(2010/C 76 E/22) 

(Együttöntési eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottság az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0210), 

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 285. cikkének (1) bekezdésére, amelyek 
alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C6-0179/2008),
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— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 

— tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0472/2008), 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában; 

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

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

P6_TC1-COD(2008)0079 

Az európai parlament álláspontja amely első olvasatban 2009. február 19-én került elfogadásra a 
növénytermelési statisztikákról valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló 2009/…/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik 
a végleges jogalkotási aktussal: 543/2009/EK rendelet). 

Ízesített bor, ízesített boralapú italok és ízesített boralapú koktélok ***I 

P6_TA(2009)0071 

Az Európai Parlament 2009. február 19-i jogalkotási állásfoglalása az ízesített bor, ízesített boralapú 
italok és az ízesített boralapú koktélok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó 
általános szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 

(átdolgozás) (COM(2007)0848 – C6-0006/2008 – 2007/0287(COD)) 

(2010/C 76 E/23) 

(Együttdöntési eljárás – átdolgozás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2007)0848), 

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 37. és 95 cikkére, amelyek alapján a 
Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0006/2008), 

— tekintettel arra, hogy 2009. február 2-i levelében a Tanács képviselője vállalta, hogy az EK-Szerződés 
251. cikke (2) bekezdése második albekezdésének első francia bekezdésével összhangban elfogadják a 
módosított javaslatot, 

— tekintettel a jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 28-i intézmény
közi megállapodásra ( 1 ),
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( 1 ) HL C 77., 2002.3.28., 1. o. 
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