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Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége
Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége
Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont
elutasításához vagy módosításához
Hozzájárulási eljárás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EKSzerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben
Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége
Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont
elutasításához vagy módosításához
Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet
jóváhagyásához

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

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez
A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. 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 Tanács közös álláspontjáról a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és
címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről
szóló 67/548/EK tanácsi irányelvnek a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről,
engedélyezéséről, korlátozásáról (REACH), és az Európai Vegyianyag-ügynökség
létrehozásáról szóló …/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez igazítása
érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása
tekintetében
(7525/3/2006 – C6-0268/2006 – 2003/0257(COD))
(Együttdöntési eljárás: második olvasat)
Az Európai Parlament,
– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (7525/3/2006 – C6-0268/2006),
– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2003)0644)1 vonatkozó első olvasatbeli álláspontjára2,
– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,
– tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,
– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
második olvasatra adott ajánlására (A6–0345/2006),
1. jóváhagyja a közös álláspontot;
2. tudomásul veszi, hogy a jogi aktust a közös álláspontnak megfelelően fogadják el;
3. utasítja elnökét, hogy az EK-Szerződés 254. cikkének (1) bekezdésével összhangban a
Tanács elnökével együtt írja alá a jogi aktust;
4. utasítja főtitkárát, hogy írja alá a jogi aktust miután megbizonyosodott arról, hogy minden
eljárást megfelelően végrehajtottak, illetve a Tanács főtitkárával együttműködve
gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;
5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

1
2

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
Elfogadott szövegek, 2005.11.17., P6_TA(2005)0435.
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