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Tárgy: a belvízi hajókra vonatkozó hajóbizonyítványok kölcsönös elismeréséről szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (kodifikált szöveg)
(COM(2008)0037 – C6-0048/2008 – 2008/0021(COD))

A jogszabályszövegek hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának gyorsított 
munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodás értelmében1 az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 
megvizsgálja a Bizottság által előterjesztett összes javaslatot.

A tanácsadó munkacsoport javaslatról szóló véleménye a mellékletben található.

A Jogi Bizottság a szövegről előreláthatólag 2008. május 28-29-i ülésén nyilvánít véleményt.

BELSŐ POLITIKÁK
FŐIGAZGATÓSÁGA

Melléklet

                                               
1 HL C 102., 1996.4.4., 2. o.
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A JOGI SZOLGÁLATOK
TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJA

Brüsszel, 2008. március 10.

VÉLEMÉNY

AZ EURÓPAI PARLEMENT,
A TANÁCS ÉS
A BIZOTTSÁG

FIGYELMÉBE

a belvízi hajókra vonatkozó hajóbizonyítványok kölcsönös elismeréséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat
(COM(2008) 37 végleges, 2008. 01. 30. - 2008/0021 (COD))

Tekintettel a jogszabályszövegek egységes szerkezetbe foglalásának (kodifikáció) gyorsított 
munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra, és különösen 
annak 4. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálatából álló 
tanácsadó munkacsoport 2008. február 6-án azzal a szándékkal ült össze, hogy megvizsgálja –
többek között – a Bizottság által benyújtott fent nevezett javaslatot.
Ezen az ülésen1, a belvízi hajókra vonatkozó hajóbizonyítványok kölcsönös elismeréséről 
szóló, 1976. január 20-i 76/135/EGK tanácsi irányelvet egységes szerkezetbe foglaló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport 
közös megegyezés alapján megállapította, hogy a javaslat a meglévő szövegek puszta 
kodifikációját tartalmazza, azok lényegi változtatása nélkül.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.F. DURAND
jogtanácsos jogtanácsos megbízott főigazgató

                                               
1 A tanácsadó munkacsoport számára a javaslat 22 nyelvi változata rendelkezésre állt, és a csoport a francia 
nyelvű változat, mint a munkadokumentum eredeti nyelvi változata alapján dolgozott.


	716855hu.doc

