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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt 
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács által a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel kapcsolatban első olvasatban elfogadott álláspontról
(06106/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjára (06106/2010 – C7-
0147/2010),

– tekintettel a Bizottság által az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatra 
(COM(2008)0543),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkének (1) 
bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-
0391/2010),

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali 
eljárásokra gyakorolt hatásairól” című közleményére (COM(2009)0665),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére és 
114. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel első olvasatban elfogadott álláspontjára1, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2009. május 13-i véleményére2,

– tekintettel a Régiók Bizottságával folytatott konzultációra,

– tekintettel eljárási szabályzata 70. és 72. cikkére,

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság második olvasatra adott 
ajánlására (A7–0230/2010),

1. jóváhagyja a Tanács álláspontját;

2. megállapítja, hogy a jogi aktus elfogadására a Tanács álláspontjával összhangban került 
sor;

3. utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. 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 

1 Elfogadott szövegek, 2009.5.5., P7_TA(2009)0343.
2 HL C 277., 2009.11.17., 51. o.
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eljárást megfelelően végrehajtottak, illetve a Tanács főtitkárával együttműködve 
gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti 
parlamenteknek.
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