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Az euró pénzhamisítás elleni védelme (Periklész program) *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló
csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész-program”) létrehozásáról szóló
2001/923/EK határozat módosításáról és meghosszabbításáról szóló tanácsi határozatra irányuló

javaslatról (COM(2006)0243 – C6-0179/2006 – 2006/0078(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0243) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 123. cikke (4) bekezdésének harmadik mondatára, amely alapján a Tanács
konzultált a Parlamenttel (C6-0179/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0276/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el
kíván térni;

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen módosítani
kívánja a Bizottság javaslatát;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Az euró pénzhamisítás elleni védelme (Periklész program) – kiterjesztés a részt
nem vevő tagállamokra *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló
csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész-program”) létrehozásáról szóló
2001/923/EK határozat módosításáról és meghosszabbításáról szóló 2006/…/EK határozat alkalma-
zásának a részt nem vevő tagállamokra történő kiterjesztéséről szóló tanácsi határozatra irányuló

javaslatról (COM(2006)0243 – C6-0180/2006 – 2006/0079(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0243) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 308. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel
(C6-0180/2006),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0277/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el
kíván térni;

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen módosítani
kívánja a Bizottság javaslatát;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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Egy valamely másik tagállamban meghozott ítéletek figyelembevétele *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió tagállamaiban hozott ítéleteknek
egy új büntetőeljárásban való figyelembevételéről szóló tanácsi kerethatározatra irányuló javaslatról

(COM(2005)0091 – C6-0235/2005 – 2005/0018(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság javaslatára (COM(2005)0091) (1),

– tekintettel az EU-Szerződés 34. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

– tekintettel az EU-Szerződés 39. cikkének (1) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a
Parlamenttel (C6-0235/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 93. és 51. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0268/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot javaslatának, ennek megfelelő, az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése sze-
rinti módosítására;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el
kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való ismételt konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen módo-
sítani kívánja a javaslatot;

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

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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