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Egyes jogi aktusoknak a 1999/468/EK tanácsi határozatnak megfelelő 

kiigazítása – Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak 

megfelelő kiigazítás (Negyedik rész) ***I 

Az Európai Parlament 2008. december 16-i jogalkotási állásfoglalása a Szerződés 251. 

cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusok ellenőrzéssel történő 

szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, a 2006/512/EK határozattal 

módosított 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról szóló európai parlamenti 

és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 

eljárásnak megfelelő kiigazítás – Negyedik rész (COM(2008)0071 – C6-0065/2008 – 

2008/0032(COD)) 

 

(Együttdöntési eljárás: elsõ olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2008)0071), 

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 47. cikkének (2) 

bekezdésére, 55. cikkére, 71. cikkének (1) bekezdésére, 80. cikkének (2) bekezdésére, 

95. cikkére, 152. cikke (4) bekezdésének a) és b) pontjára, 175. cikkének (1) 

bekezdésére és 285. cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát 

benyújtotta a Parlamenthez (C6-0065/2008), 

– tekintettel a Tanács képviselőjének a 2008. december 4-én kelt levélben tett 

kötelezettségvállalására, amely szerint a módosított javaslatot az EK-Szerződés 251. 

cikk (2) bekezdés második albekezdésének első francia bekezdése alapján el fogják 

fogadni, 

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a 

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 

Élelmiszer-biztonsági Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Belső 

Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 

véleményére (A6-0301/2008), 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak 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. 



P6_TC1-COD(2008)0032 

 

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2008. december 16-án került 

elfogadásra a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi 

aktusok ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, az 

1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról szóló .../2009/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel - Az ellenőrzéssel történő szabályozási 

bizottsági eljárásnak megfelelő kiigazítás - Negyedik rész 

 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban 

elfogadott álláspontja megegyezik a végleges jogszabállyal, .../2009/EK rendelet). 

 


