
15. Az euró pénzhamisítás elleni védelme (Periklész program) * – Az euró pénz-
hamisítás elleni védelme (Periklész program) – részt nem vevő tagállamok *
(vita)

Jelentés az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Perik-
lész program”) létrehozásáról szóló 2001/923/EK határozat módosításáról és meghosszabbításáról szóló
tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2006)0243 – C6-0179/2006 – 2006/0078(CNS)] – Állampol-
gári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0276/2006)

Jelentés az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Perik-
lész program”) létrehozásáról szóló 2001/923/EK határozat módosításáról és meghosszabbításáról szóló
2006/ …/EK határozat alkalmazásának a részt nem vevő tagállamokra történő kiterjesztéséről szóló tanácsi
határozatra irányuló javaslatról [COM(2006)0243 – C6-0180/2006 – 2006/0079(CNS)] – Állampolgári Jogi,
Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0277/2006)

Felszólal Siim Kallas (a Bizottság alelnöke).

Agustín Díaz de Mera García Consuegra előterjeszti a jelentéseket, illetve kritizálja a viták lebonyolítását
(az elnök ígéretet tesz arra, hogy részletes felvilágosítással szolgál majd írásban).

Felszólal Hubert Pirker, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Donato Tommaso Veraldi, az ALDE képviselő-
csoport nevében, Johannes Blokland, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Marek Aleksander Czarnecki,
független, Carlos Coelho, Andreas Mölzer, Charlotte Cederschiöld és Siim Kallas.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.09.27-i jegyzőkönyv, 5.2. pont és 2006.09.27-i jegyzőkönyv, 5.3. pont.

16. A meghozott ítéletek figyelembevétele a tagállamok közötti új büntetőeljárás
esetén * (vita)

Jelentés az Európai Unió más tagállamaiban hozott ítéleteknek egy új büntetőeljárásban való figyelembevé-
teléről szóló tanácsi kerethatározatra irányuló javaslatról [COM(2005)0091 – C6-0235/2005 –

2005/0018(CNS)] – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Panayiotis Demetriou (A6-0268/2006)

Felszólal Franco Frattini (a Bizottság alelnöke).

Panayiotis Demetriou előterjeszti a jelentést.

Felszólal Ioannis Varvitsiotis, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Andrzej Jan Szejna, a PSE képviselőcso-
port nevében, Gerard Batten, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Marek Aleksander Czarnecki, függet-
len, és James Hugh Allister.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.09.27-i jegyzőkönyv, 5.4. pont.

17. Kohéziós stratégiai iránymutatások *** (vita)

Ajánlás a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló
javaslatról [11807/2006 – C6-0266/2006 – 2006/0131(AVC)] – Regionális Fejlesztési Bizottság
Előadó: Constanze Angela Krehl (A6-0281/2006)

Felszólal Danuta Hübner (a Bizottság tagja).
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