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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Atlanti-óceán északi részén kívüli egyes területeken halászatot folytató tagállamok 
által a névleges fogási statisztikák benyújtásáról (átdolgozás) szóló európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2007)0760 – C6-0443/2007 – 2007/0260(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2007)0760),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 285. cikkének (1) 
bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6–
0443/2007),

– tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 
2001. november 28-i intézményközi megállapodásra1, 

– tekintettel eljárási szabályzata 80a. és 51. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Halászati Bizottság véleményére (A6—
0000/2008),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló munkacsoport 
szerint a kérdéses javaslat a javaslatban azonosítottakon kívül más lényeges módosítást 
nem tartalmaz, és mivel a korábbi jogi aktusok változatlanul hagyott rendelkezéseinek e 
módosításokkal együtt történő kodifikációja tekintetében a javaslat a meglévő szövegek 
lényegi módosítása nélküli egyszerű kodifikációját tartalmazza,

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport javaslatai alapján módosított formájában;

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 és a Bizottságnak.

                                               
1 HL C 77., 2002.3.28., 1. o.
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INDOKOLÁS

A Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatot1 a 2006. július 17-i 
2006/512/EK határozat2 módosította. A módosított 1999/468/EK határozat 5a. cikke új, 
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást vezetett be azon általános hatályú 
intézkedések esetében, amelyek az együttdöntéssel elfogadott alap-jogiaktusok nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve néhány ilyen elem törlését vagy a 
jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését. 

A hatályos jogszabályok és a folyamatban lévő eljárások megvizsgálása3 után az Európai 
Bizottság többek között ezt a kodifikált változatból átalakított, átdolgozott javaslatot 
terjesztette elő, hogy azt módosítani lehessen az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 
eljáráshoz szükséges kiigazításokkal.

2007. december 12-i határozatában az Elnökök Értekezlete a Jogi Bizottságot jelölte ki 
illetékes bizottságnak a „komitológiai kiigazítás” tárgyában, míg a szakbizottságokat 
véleménynyilvánításra kérte fel. A Bizottsági Elnökök Értekezlete 2008. január 15-én 
megállapodott a Jogi Bizottság és a többi érintett bizottság közötti együttműködés módjában.

Tekintettel arra a tényre, hogy az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz való 
javasolt igazítás teljes, az ügyért felelős bizottság megkérdezése alapján az előadó a Jogi 
Szolgálat tanácsadó munkacsoportja által ajánlott technikai kiigazításokon kívül nem javasol 
más módosítást.

                                               
1 HL C 203., 1999.7.17., 1. o.
2 HL L 200., 2006.7.22., 11. o.
3 COM(2007) 0740.
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MELLÉKLET: A JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ 
MUNKACSOPORT LEVÉLBEN MEGFOGALMAZOTT VÉLEMÉNYE

VÉLEMÉNY

AZ EURÓPAI PARLAMENT
A TANÁCS
A BIZOTTSÁG RÉSZÉRE

Az Atlanti-óceán északi részén kívüli egyes területeken halászatot folytató tagállamok 
által a névleges fogási statisztikák benyújtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozott változat)
COM(2007) 760 végleges, 2007. november 29. - 2007/0260 (COD)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. 
november 28-i intézményközi megállapodásra, és különösen annak 9. pontjára, az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2007.
december 12-én ülést tartott, hogy megvizsgálja többek között a Bizottság által előterjesztett, 
fent említett javaslatot

Az ülésen1 az Atlanti-óceán északi részén kívüli egyes területeken halászatot folytató 
tagállamok által a névleges fogási statisztikák benyújtásáról szóló, 1995. október 23-i 
2597/95/EK tanácsi rendeletet átdolgozó európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslat vizsgálata eredményeképpen a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel 
megállapította, hogy az 5. cikk (1) bekezdésében a „Standing Committee on Agricultural 
Statistics” kifejezést a „Standing Committee for Agricultural Statistics” kifejezésre kell 
cserélni az angol változatban.

Következésképpen, a javaslat vizsgálata alapján a tanácsadó munkacsoport egyhangúlag arra
a következtetésre jutott, hogy a javaslat nem tartalmaz más lényegi módosítást az abban, 
illetve a jelen véleményben található módosításokon kívül. A tanácsadó munkacsoport 
továbbá a korábbi jogi aktus változatlan rendelkezéseinek az említett lényegi módosításokkal 
való egységes szerkezetbe foglalása vonatkozásában azt a következtetést vonta le, hogy a 

                                               
1 A tanácsadó munkacsoport számára a javaslat angol, francia és német nyelvi változata rendelkezésre állt, és a 
csoport az angol nyelvű változat, mint a megbeszélés tárgyát képező szöveg eredeti nyelvi változata alapján 
dolgozott
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javaslat a meglévő szövegek egyértelmű kodifikációját tartalmazza azok lényegi változtatása 
nélkül.

C. PENNERA J.-C. PIRIS            M. PETITE
jogtudós jogtudós            főigazgató
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