
Az ESZA-ból támogatható költségtípusok köre ***I 

P6_TA(2009)0200 

Az Európai Parlament 2009. április 2-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Szociális Alapra 
vonatkozó 1081/2006/EK rendeletnek az ESZA-ból támogatható költségtípusok körének 
kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 

irányuló javaslatról (COM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD)) 

(2010/C 137 E/14) 

(Együttdöntési eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0813), 

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 148. cikkére, amely alapján a Bizottság 
benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0454/2008), 

— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 

— tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság és a Regionális 
Fejlesztési Bizottság véleményeire (A6-0116/2009), 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát; 

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 álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak. 

ERFA, ESZA és Kohéziós Alap: pénzügyi irányítással rendelkezések *** 

P6_TA(2009)0201 

Az Európai Parlament 2009. április 2-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapról, az Európai Szociális Alapról és a Kohéziós Alapról szóló 1083/2006/EK rendeletnek a 
pénzügyi irányítással kapcsolatos egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló 

tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (17575/2008 – C6-0027/2009 – 2008/0233(AVC)) 

(2010/C 137 E/15) 

(Hozzájárulási eljárás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2008)0803 / 17575/2008), 

— tekintettel az EK-Szerződés 161. cikkének (3) bekezdése értelmében a Tanács által benyújtott, hozzájá
rulásra irányuló kérelemre (C6-0027/2009),
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— tekintettel eljárási szabályzata 75. cikkének (1) bekezdésére, 

— tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság ajánlására, valamint a Költségvetési Bizottság és a Foglalkoz
tatási és Szociális Bizottság véleményére (A6-0127/2009), 

1. hozzájárulását adja a tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz; 

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

A harmadik országokkal folyatott külkereskedelemre vonatkozó közösségi 
statisztika ***II 

P6_TA(2009)0205 

Az Európai Parlament 2009. április 2-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról a 
Közösség harmadik országokkal folyatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról, valamint az 
1172/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi 

rendelet elfogadása tekintetében (15248/2/2008 – C6-0065/2009 – 2007/0233(COD)) 

(2010/C 137 E/16) 

Együttdöntési eljárás: második olvasat) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Tanács közös álláspontjára (15248/2//2008 – C6-0065/2009), 

— tekintettel a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági javaslattal (COM(2007)0653) kapcsolatban 
az első olvasat során kialakított álláspontjára ( 1 ), 

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

— tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére, 

— tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0126/2009), 

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 Hivatalos Lapjában történő közzétételéről; 

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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( 1 ) Elfogadott szövegek, 2008.9.23., P6_TA(2008)0414. 
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