
III 

(Előkészítő jogi aktusok) 

EURÓPAI PARLAMENT 

A Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség (IRENA) alapokmánya * 

P7_TA(2009)0030 

Az Európai Parlament 2009. október 20-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösségnek a 
Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség (IRENA) alapokmányához való csatlakozásáról, valamint 
az ügynökség jogainak és kötelezettségeinek gyakorlásáról szóló tanácsi határozatra irányuló 

javaslatról (COM(2009)0326 – C7-0092/2009 – 2009/0085(CNS)) 

(2010/C 265 E/09) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2009)0326), 

— tekintettel az EK-Szerződés 175. cikkének (1) bekezdésére, 300. cikke (2) bekezdésének első albekezdé
sére és 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelyek értelmében a Tanács konzultált a 
Parlamenttel (C7-0092/2009), 

— tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére, 90 cikkének (8) bekezdésére és 46. cikkének (1) bekezdésére, 

— tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A7-0026/2009), 

1. jóváhagyja az alapokmányhoz való csatlakozást; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek. 

A közös agrárpolitika területét érintő elavult tanácsi jogszabályok * 

P7_TA(2009)0031 

Az Európai Parlament 2009. október 20-i jogalkotási állásfoglalása az egyes, a közös agrárpolitika 
területét érintő elavult tanácsi jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendeletre 

irányuló javaslatról (COM(2009)0377 – C7-0134/2009 – 2009/0103(CNS)) 

(2010/C 265 E/10) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0377),
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— tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel 
(C7-0134/2009), 

— tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére, valamint 46. cikke (1) bekezdésére, 

— tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A7-0018/2009), 

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. 

A laboratóriumi vizsgálatok végzésének átruházása * 

P7_TA(2009)0032 

Az Európai Parlament 2009. október 20-i jogalkotási állásfoglalása a 2000/29/EK irányelvnek a 
laboratóriumi vizsgálatok végzésének átruházása tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi 

irányelvre irányuló javaslatról (COM(2009)0424 – C7-0160/2009 – 2009/0117(CNS)) 

(2010/C 265 E/11) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0424), 

— tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel 
(C7-0160/2009), 

— tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére és 46. cikkének (1) bekezdésére, 

— tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A7-0017/2009), 

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 álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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