
Kedvezményes jövedékiadó-mérték Madeirán és az Azori-szigeteken * 

P7_TA(2009)0033 

Az Európai Parlament 2009. október 20-i jogalkotási állásfoglalása a Portugália számára a Madeira 
autonóm régióban előállított és fogyasztott rum és likőr, valamint az Azori-szigetek autonóm 
régiójában előállított és fogyasztott likőr és párlat tekintetében kedvezményes jövedékiadó- 
mérték alkalmazásának engedélyezéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról 

(COM(2009)0259 – C7-0104/2009 – 2009/0075(CNS)) 

(2010/C 265 E/12) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0259), 

— tekintettel az EK-Szerződés 299 cikkének (2) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a 
Parlamenttel (C7-0104/2009), 

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

— tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A7–0039/2009), 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát; 

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által 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. 

A vadon élő madarak védelme (kodifikált szöveg) ***I 

P7_TA(2009)0034 

Az Európai Parlament 2009. október 20-i jogalkotási állásfoglalása a vadon élő madarak védelméről 
szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) 

(COM(2009)0129 – C6-0102/2009 – 2009/0043(COD)) 

(2010/C 265 E/13) 

(Együttdöntési eljárás – kodifikáció) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2009)0129), 

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 175. cikkének (1) bekezdésére, amelyek 
alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0102/2009), 

— tekintettel a jogalkotási szövegek hivatalos kodifikációjának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. 
december 20-i intézményközi megállapodásra ( 1 ),
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— tekintettel eljárási szabályzata 86. és 55. cikkére, 

— tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A7-0024/2009), 

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 
véleménye szerint a szóban forgó javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű 
egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza, 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló 
tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően kiigazított formában; 

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

A gázüzemű berendezések (kodifikált szöveg) ***I 

P7_TA(2009)0035 

Az Európai Parlament 2009. október 20-i jogalkotási állásfoglalása a gázüzemű berendezésekről 
szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) 

(COM(2007)0633 – C6-0393/2007 – 2007/0225(COD)) 

(2010/C 265 E/14) 

(Együttdöntési eljárás – kodifikáció) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2007)0633), 

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amelyek alapján a Bizottság 
javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0393/2007), 

— tekintettel a jogalkotási szövegek hivatalos kodifikációjának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. 
december 20-i intézményközi megállapodásra ( 1 ), 

— tekintettel eljárási szabályzata 86. és 55. cikkére, 

— tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A7-0025/2009), 

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 
véleménye szerint a szóban forgó javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű 
egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza, 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló 
tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően kiigazított formában; 

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