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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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— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére, 

— tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság véleményére (A6- 
0085/2006), 

1. jóváhagyja a megállapodás megkötését; 

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

Közösségi nukleáris biztonsági keret * 

P6_TA(2009)0254 

Az Európai Parlament 2009. április 22-i jogalkotási állásfoglalása a nukleáris biztonsági közösségi 
keretrendszer létrehozásáról szóló tanácsi (Euratom) irányelvre irányuló javaslatról 

(COM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS)) 

(2010/C 184 E/59) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0790), 

— tekintettel az Euratom-Szerződés 31. és 32. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a 
Parlamenttel (C6-0026/2009), 

— tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapról szóló véleményére, 

— tekintettel eljárási szabályzata 51. és 35. cikkére, 

— tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A6-0236/2009), 

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát; 

2. felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az Euratom-Szerződés 
119. cikkének második bekezdése értelmében, valamint hogy biztosítsa, hogy az Euratom-Szerződés által 
az e javaslat elfogadására vonatkozóan előírt jogi követelmények teljesüljenek, különös tekintettel a szak
értőcsoporttal az Euratom-Szerződés 31. cikkével összhangban történő konzultációra; 

3. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván 
térni; 

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani 
kívánja a Bizottság javaslatát; 

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