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JELENTÉS
a Közösség által a 2001/549/EK és a 2002/882/EK tanácsi határozat 
értelmében a Szerbia és Montenegró Államközösségnek (korábbi nevén 
Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak) nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök 
tekintetében Montenegró különálló kötelezettségének megállapításáról és 
Szerbia kötelezettségének ezzel arányos csökkentéséről szóló tanácsi 
határozatra irányuló javaslatról
(COM(2008)0228 – C6-0221/2008 – 2008/0086(CNS))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 

Előadó: Helmuth Markov
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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 Közösség által a 2001/549/EK és a 2002/882/EK tanácsi határozat értelmében a Szerbia 
és Montenegró Államközösségnek (korábbi nevén Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak) 
nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök tekintetében Montenegró különálló kötelezettségének 
megállapításáról és Szerbia kötelezettségének ezzel arányos csökkentéséről szóló tanácsi 
határozatra irányuló javaslatról
(COM(2008)0228 – C6-0221/2008 – 2008/0086(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0228),

– tekintettel az EK-Szerződés 308. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a 
Parlamenttel (C6-0221/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 43. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A6-0281/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el 
kíván térni;

3. kéri az 1975. március 4-i közös nyilatkozatban szereplő egyeztető eljárás megkezdését 
abban az esetben, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől a Tanács 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 állásfoglalását a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.
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ELJÁRÁS

Cím Montenegró kötelezettsége a Szerbia és Montenegró 
Államközösségnek (korábbi nevén Jugoszláv Szövetségi 
Köztársaságnak) nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök tekintetében

Hivatkozások COM(2008)0228 – C6-0221/2008 – 2008/0086(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott 
konzultáció dátuma

11.6.2008

Illetékes bizottság
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

INTA
19.6.2008

Véleménynyilvánításra felkért 
bizottság(ok)
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

AFET
19.6.2008

Nem nyilvánított véleményt
       A határozat dátuma

AFET
3.6.2008

Előadó(k)
       A kijelölés dátuma

Helmuth Markov
27.5.2008

Egyszerűsített eljárás - a határozat 
dátuma

27.5.2008

Az elfogadás dátuma 27.5.2008

Benyújtás dátuma 1.7.2008


