
Egy irányelv és 11 elavult határozat hatályon kívül helyezéséről a közös halászati 
politika területén (az eljárási szabályzat 131. cikke) * 

P6_TA(2009)0350 

Az Európai Parlament 2009. május 6-i jogalkotási állásfoglalása a közös halászati politika területét 
érintő 83/515/EGK irányelv és 11 elavult határozat hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi 

határozatra irányuló javaslatról (COM(2009)0088 – C6-0094/2009 – 2009/0022(CNS)) 

(2010/C 212 E/35) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0088), 

— tekintettel az EK-Szerződés 37. és 300. cikke (2) bekezdésére és (3) bekezdése (1) albekezdésére, 
amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0094/2009) 

— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 43. cikke (1) bekezdésére, 

— tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A6-0203/2009), 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát; 

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni; 

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

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

Rendeletek hatályon kívül helyezése a közös halászati politika terén * 

P6_TA(2009)0351 

Az Európai Parlament 2009. május 6-i jogalkotási állásfoglalása a közös halászati politika területét 
érintő 14 elavult rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 

(COM(2009)0089 – C6-0095/2009 – 2009/0024(CNS)) 

(2010/C 212 E/36) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0089), 

— tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel 
(C6-0095/2009), 

— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 43. cikkének (1) bekezdésére, 

— tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A6-0202/2009),
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1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát; 

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni; 

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

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

A vidékfejlesztés támogatása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
(EMVA) segítségével * 

P6_TA(2009)0352 

Az Európai Parlament 2009. május 6-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK 
rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0038 – C6- 

0051/2009 – 2009/0011(CNS)) 

(2010/C 212 E/37) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0038), 

— tekintettel az EK-Szerződés 36. és 37. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel 
(C6–0051/2009), 

— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 

— tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére és Költségvetési Bizottság, valamint a 
Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A6–0259/2009), 

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát; 

2. elismeri, hogy a 2. fejezet alatti mozgástér rendelkezésre állását illetően bizonytalanságok vannak; 
hangsúlyozza, hogy a gazdaságélénkítési terv finanszírozása során nem szabad kockázatnak kitenni 
az ugyanazon kiadási kategórián belül a jövőben felmerülő igényeket; kijelenti, hogy jobban szeretné, 
ha a záráshoz közeledő költségvetési évek fennmaradó keretét használnák fel; 

3. emlékeztet arra, hogy az éves összegről az éves költségvetési eljárás során határoznak majd a 2006. 
május 17-i intézményközi megállapodás ( 1 ) 38. pontjának rendelkezéseivel összhangban; 

4. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének 
(2) bekezdése értelmében; 

5. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni; 

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

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