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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

A vidékfejlesztésre vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról (2007–2013 közötti 
programozási időszak) szóló 2006/144/EK határozat módosításáról szóló tanácsi 
határozatra irányuló javaslatról
(COM(2008)0306 – C6-0239/2008 – 2008/0106(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0306),

– tekintettel az EK-Szerződésre, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-
0439/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére, a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és a Regionális 
Fejlesztési Bizottság véleményére (A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az EK-Szerződés 
250. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa által jóváhagyott 
szövegtől el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha 
lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácshoz és a Bizottsághoz.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet – 2 pont
2006/144/EK határozat
Melléklet – 3 rész – 3 4 a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) Az 1. tengely alapján a beruházási 
támogatások célja különösen energia-, víz-
és más nyersanyag-takarékos gépek és 
berendezések beszerzése, továbbá a 
megújuló forrásból származó energiának a 
mezőgazdasági üzemekben történő 
felhasználás céljából történő előállítása 
lehet. Az élelmiszeripari láncban és az 
erdészeti ágazatban a beruházási támogatás 
célja a bioüzemanyag-előállítás innovatív 
és fenntarthatóbb módjainak kifejlesztése.

i) Az 1. tengely alapján a beruházási 
támogatások célja különösen energia-, víz-
és más nyersanyag-takarékos gépek és 
berendezések beszerzése, továbbá a 
megújuló forrásból származó energiának a 
mezőgazdasági üzemekben történő 
felhasználás céljából történő előállítása 
lehet. Az élelmiszeripari és az erdészeti 
ágazatban a beruházási támogatás célja a
fosszilis tüzelőanyagok helyettesítésének 
és az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának, köztük a második 
generációs agroüzemanyagok 
csökkentésének innovatív és 
fenntarthatóbb módjainak kifejlesztése.

Or. fr

Indokolás

Tekintettel csekély energia- és ökológiai értékükre, az első generációs agroüzemanyagok 
előállítása nem támogatandó.  
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