
1. elfogadja a közös szövegtervezetet; 

2. utasítja elnökét, hogy az EK-Szerződés 254. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével 
együtt írja alá a jogalkotási aktust; 

3. utasítja főtitkárát, hogy – miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefoly
tattak – írja alá a jogi aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában; 

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a jogalkotási állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak. 

Peszticidekre vonatkozó statisztikák ***III 

P7_TA(2009)0069 

Az Európai Parlament 2009. november 24-i jogalkotási állásfoglalása az egyeztetőbizottság által 
jóváhagyott, a peszticidekre vonatkozó statisztikákról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre vonatkozó közös szövegtervezetről (PE-CONS 3676/2009 – C7-0258/2009 – 

2006/0258(COD)) 

(2010/C 285 E/18) 

(Együttdöntési eljárás: harmadik olvasat) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel az egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezetre (PE-CONS 3676/2009 – 
C7-0258/2009), 

— tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2006)0778) kapcso
latban az első olvasat során kialakított álláspontjára ( 1 ), 

— tekintettel a második olvasat során a Tanács közös álláspontjával ( 2 ) kapcsolatban kialakított álláspont
jára ( 3 ), 

— tekintettel a Bizottság véleményére a Parlament közös állásponthoz fűzött módosításairól 
(COM(2009)0486), 

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (5) bekezdésére, 

— tekintettel eljárási szabályzata 69. cikkére, 

— tekintettel az egyeztetőbizottsághoz delegált küldöttségének jelentésére (A7-0063/2009),
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1. elfogadja a közös szövegtervezetet; 

2. utasítja elnökét, hogy az EK-Szerződés 254. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével 
együtt írja alá a jogi aktust; 

3. utasítja főtitkárát, hogy – miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefoly
tattak – írja alá a jogi aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában; 

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a jogalkotási állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak. 

A közösségi pénzügyi támogatás a transzeurópai hálózatok területén (kodifikált 
szöveg) ***I 

P7_TA(2009)0070 

Az Európai Parlament 2009. november 24-i jogalkotási állásfoglalása a közösségi pénzügyi 
támogatás transzeurópai hálózatok területén történő nyújtásának általános szabályairól szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2009)0113 

– C7-0039/2009 – 2009/0037(COD)) 

(2010/C 285 E/19) 

(Együttdöntési eljárás – kodifikáció) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0113), 

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 156. cikkére, amely alapján a Bizottság 
javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0039/2009), 

— 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 (A7-0057/2009), 

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.

HU 2010.10.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 285 E/113 

( 1 ) HL C 102., 1996.4.4., 2. o. 

2009. november 24., kedd


