
Biztosítás és viszontbiztosítás (SOLVENCY II) (átdolgozás) ***I 

P6_TA(2009)0251 

Az Európai Parlament 2009. április 22-i jogalkotási állásfoglalása a biztosítási és viszontbiztosítási 
üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló módosított javaslatról (átdolgozás) (COM(2008)0119 – C6-0231/2007 – 2007/0143(COD)) 

(2010/C 184 E/57) 

(Együttdöntési eljárás - átdolgozás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0361) 
és módosított javaslatára (COM(2008)0119), 

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) és 47. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a 
Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C6-0231/2007), 

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

— tekintettel a Tanács képviselőjének 2009. április 1-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint az EK- 
Szerződés 251. cikke (2) bekezdése második albekezdésének első franciabekezdésével összhangban 
elfogadja az álláspontot annak módosított formájában, 

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

— tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A6- 
0413/2008), 

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 szövegek lényegi módosítása nélküli 
egyszerű szerkezetbe foglalását tartalmazza; 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló 
tanácsadó munkacsoport ajánlásainak (és a Jogi Bizottság által jóváhagyott technikai módosításoknak) 
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.
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P6_TC1-COD(2007)0143 

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2009. április 22-én került elfogadásra a 
biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/…/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (Szolvencia II) (átdolgozás) 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik 
a végleges jogalkotási aktussal 2009/138/EK irányelv). 

Ideiglenes megállapodás Türkmenisztánnal * 

P6_TA(2009)0253 

Az Európai Parlament 2009. április 22-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösség 
és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Türkmenisztán közötti, a kereskedelemre és a 
kereskedelemmel kapcsolatos ügyekre vonatkozó ideiglenes megállapodás megkötéséről szóló 
tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról (5144/1999 – COM(1998)0617 – C5- 

0338/1999 – 1998/0304(CNS)) 

(2010/C 184 E/58) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatra (COM(1998)0617), 

— tekintettel az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Türkmenisztán közötti, 
a kereskedelemre és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekre vonatkozó ideiglenes megállapodásra 
(5144/1999), 

— tekintettel a türkmenisztáni helyzetről szóló, 2001. március 15-i állásfoglalására ( 1 ), 

— tekintettel a Türkmenisztánról, beleértve Közép-Ázsiáról szóló, 2003. október 23-i állásfoglalására ( 2 ), 

— tekintettel az EU Közép-Ázsiára vonatkozó stratégiájáról szóló, 2008. február 20-i állásfoglalására ( 3 ), 

— tekintettel az EK-Szerződés 133. cikkére és 300. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére, 

— tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a 
Tanács konzultált a Parlamenttel (C5-0338/1999),
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