
Az ózonréteget lebontó anyagok (átdolgozás) ***I 

P6_TA(2009)0172 

Az Európai Parlament 2009. március 25-i jogalkotási állásfoglalása az ózonréteget lebontó 
anyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) 

(COM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD)) 

(2010/C 117 E/47) 

(Együttdöntési eljárás - átdolgozás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottság az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0505), 

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 133. cikkére és 175. cikkének (1) 
bekezdésére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0297/2008), 

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

— tekintettel az eljárási szabályzata 80a. cikkének (3) bekezdése alapján a Jogi Bizottság által a Környe
zetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságnak küldött 2008. december 17-i levélre, 

— tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapról szóló véleményére, 

— tekintettel eljárási szabályzata 80a., 51. és 35. cikkére, 

— tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és a Jogi 
Bizottság véleményére (A6–0045/2009), 

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 
szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem 
tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások 
egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok 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 és az alábbiakban módosított formában; 

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

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

HU 2010.5.6. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 117 E/255 

( 1 ) HL C 77., 2002.3.28., 1. o. 

2009. március 25., szerda



P6_TC1-COD(2008)0165 

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2009. március 25-én került elfogadásra az 
ózonréteget lebontó anyagokról szóló …/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 

elfogadására tekintettel (átdolgozás) 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik 
a végleges jogszabállyal, az 1005/2009/EK rendelettel.) 

Az EK és a CARIFORUM közötti gazdasági partnerségi megállapodás *** 

P6_TA(2009)0183 

Az Európai Parlament 2009. március 25-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai 
Közösség és tagállamai másrészről a CARIFORUM-államok közötti gazdasági partnerségi 
megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (5211/2009 – 

COM(2008)0156 – C6-0054/2009 – 2008/0061(AVC)) 

(2010/C 117 E/48) 

(Hozzájárulási eljárás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel az egyrészt az Európai Közösség és tagállamai, másrészt a CARIFORUM-államok közötti 
gazdasági partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatra 
(COM(2008)0156), 

— tekintettel az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai másrészről a CARIFORUM-államok között 
létrejött gazdasági partnerségi megállapodásra (5211/2009), 

— tekintettel a Tanács által benyújtott, hozzájárulásra irányuló kérelemre az EK-Szerződés 57. cikk (2) 
bekezdése, a 133. cikk (1) és (5) bekezdése és 181. cikk értelmében, a 300. cikk (2) bekezdésével 
összefüggésben (C6-0054/2009), 

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

— tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására, valamint a Fejlesztési Bizottság véleményére 
(A6-0117/2009), 

1. hozzájárul a megállapodás megkötéséhez; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a 
tagállamok, illetve a CARIFORUM-államok kormányának és parlamentjének.
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