
A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG MÓDOSÍTÁS 

Módosítás 14 
Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

1 cikk – 1 pont 
2006/112/EK irányelv 

199a cikk – 4 a bekezdés (új) 

(4a) A tagállamok (4) bekezdésben említett jelentései 
alapján a Bizottság 2014. július 1-jéig benyújt az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak egy jelentést - megfelelő javas
latokkal együtt -, amely értékeli a mechanizmust alkalmazó 
intézkedés átfogó eredményességét és hatékonyságát, valamint 
az intézkedés költség-haszon arányát annak újraértékelése 
érdekében, hogy indokolt-e az intézkedés hatályának kiterjesz
tése vagy bővítése. 

ERFA: A marginalizált közösségeket segítő, lakáscélú intézkedések támogatható
sága ***I 

P7_TA(2010)0012 

Az Európai Parlament 2010. február 10-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapról szóló 1080/2006/EK rendeletnek a marginalizált közösségeket segítő, lakáscélú intézkedések 
támogathatósága tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 

irányuló javaslatról (COM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD)) 

(2010/C 341 E/19) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2009)0382), 

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 162. cikkére, amely alapján a Bizottság 
javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0095/2009), 

— tekintettel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali 
eljárásokra gyakorolt hatásairól szóló, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági 
közleményre (COM(2009)0665), 

— tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (3) bekezdésére és 178. cikkére, 

— tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére, 

— tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A7-0048/2009), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát 
lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti 
parlamenteknek.

HU 2010.12.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 341 E/85 

2010. február 10., szerda



P7_TC1-COD(2009)0105 

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2010. február 10-én került elfogadásra az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendeletnek a marginalizált közösségeket 
segítő, lakásberuházási intézkedések támogathatósága tekintetében történő módosításáról szóló 

…/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási 
aktussal, 437/2010/EU rendelet.) 

Az adózás területén történő közigazgatási együttműködés * 

P7_TA(2010)0013 

Az Európai Parlament 2010. február 10-i jogalkotási állásfoglalása az adózás területén történő 
közigazgatási együttműködésről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2009)0029 – 

C6-0062/2009 – 2009/0004(CNS)) 

(2010/C 341 E/20) 

(Különleges jogalkotási eljárás – Konzultáció) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0029), 

— tekintettel az EK-Szerződés 93. és 94. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel 
(C6-0062/2009), 

— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól” 
című közleményére (COM(2009)0665), 

— tekintettel az EU működéséről szóló szerződés 113. és 115. cikkére, 

— tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére, 

— tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A7-0006/2010), 

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát; 

2. felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát, az EU működéséről szóló 
szerződés 293. cikkének (2) bekezdése értelmében; 

3. felhívja a Tanácsot, hogy értesítse a Parlamentet, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván 
térni; 

4. kéri a Tanácsot, hogy konzultáljon újra a Parlamenttel, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság 
javaslatát; 

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

HU C 341 E/86 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.16. 

2010. február 10., szerda


