
– tekintettel eljárási szabályzata 80., 51. és 43. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0320/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

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

P6_TA(2006)0408

Az eljárási szabályzat 3. és 4. cikkének módosítása

Az Európai Parlament határozata a Parlament eljárási szabályzata 3. és 4. cikkének módosításáról
(2005/2036(REG))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a mandátumok vizsgálatáról szóló, 2004. december 14-i határozatára (1), és különösen annak
(6) bekezdésére,

– tekintettel főtitkára 2005. február 15-i levelére,

– tekintettel eljárási szabályzata 201. és 202. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A6-0274/2006),

1. úgy határoz, hogy az alábbi módon módosítja eljárási szabályzatát;

2. rámutat arra, hogy eljárási szabályzata 202. cikkének (3) bekezdése alapján a módosítások a következő
ülés első napján lépnek hatályba;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot tájékoztatás céljából a Tanácsnak és a Bizottságnak.

HATÁLYOS SZÖVEG MÓDOSÍTÁSOK

1. módosítás
3. cikk (−1) bekezdése (új)

(−1) Az európai parlamenti választásokat követően az
elnök felkéri a tagállamok illetékes hatóságait, hogy késedelem
nélkül értesítsék a Parlamentet a megválasztott képviselők
nevéről annak érdekében, hogy a választásokat követő első
ülés megnyitásakor valamennyi képviselő elfoglalhassa helyét.

Az elnök egyúttal felhívja e hatóságok figyelmét az 1976.
szeptember 20-i okmány vonatkozó rendelkezéseire, és felkéri
őket, hogy tegyék meg a megfelelő intézkedéseket az európai
parlamenti képviselői megbízatással való bármilyen összefér-
hetetlenség elkerülése érdekében.

(A jelenlegi 3. cikk (6) bekezdését el kell hagyni.)

(1) HL C 226. E, 2005.9.15., 51. o.
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2. módosítás

3. cikk (−1a) bekezdése (új)

(−1a) Minden képviselő, akinek a megválasztásáról értesí-
tették a Parlamentet, parlamenti helyének elfoglalása előtt
írásbeli nyilatkozatot tesz arról, hogy az 1976. szeptember
20-i okmány 7. cikke (1) és (2) bekezdésének megfelelően
nincs más olyan tisztsége, amely összeférhetetlen az európai
parlamenti képviselői megbízatással. A parlamenti választáso-
kat követően ezt a nyilatkozatot – amennyiben lehetséges – a
Parlament alakuló ülése előtt legkésőbb hat nappal meg kell
tenni. A képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig,
illetve valamely vitás ügyben történő határozat meghozataláig,
és feltéve, hogy a képviselő előzőleg aláírta az említett írásbeli
nyilatkozatot, a képviselő elfoglalhatja helyét a Parlamentben
és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti
őt.

Ha a nyilvánosság számára rendelkezésre álló forrásokból iga-
zolható tények alapján megállapításra kerül, hogy a képviselő
az európai parlamenti képviselői megbízatással az 1976. szep-
tember 20-i okmány 7. cikke (1) és (2) bekezdése értelmében
összeférhetetlen tisztséggel rendelkezik, a Parlament – az
Elnöke által nyújtott tájékoztatás alapján – megállapítja a
képviselői hely megüresedését.

(A jelenlegi 3. cikk (5) bekezdését el kel hagyni.)

3. módosítás

3. cikk (2) bekezdés második albekezdése

A képviselői mandátum kizárólag abban az esetben nyilvánít-
ható érvényesnek, amennyiben az 1976. szeptember 20-i
okmány 7. cikke, valamint e szabályzat I. melléklete szerint
szükséges írásbeli nyilatkozatokat megtették.

A képviselői mandátum kizárólag abban az esetben nyilvánít-
ható érvényesnek, amennyiben az e cikk, valamint e szabályzat
I. melléklete szerint szükséges írásbeli nyilatkozatokat megtették.

4. módosítás

4. cikk (4) bekezdése

(4) A nemzeti jogszabályokon alapuló összeférhetetlenségről
a Parlamentet értesíteni kell, amelyet az tudomásul vesz.

(4) Ha az adott tagállam illetékes hatósága valamely európai
parlamenti képviselő képviselői megbízatásának megszűnéséről
értesíti az elnököt a tagállam törvényeinek rendelkezései értel-
mében akár az 1976. szeptember 20-i okmány 7. cikke
(3) bekezdésének értelmében fennálló összeférhetetlenség,
akár a képviselői megbízatás ezen okmány 13. cikke (3) bekez-
désének értelmében történő visszavonása miatt, az elnök érte-
síti a Parlamentet a megbízatásnak a tagállam által bejelen-
tett időpontban történő megszűnéséről, és felkéri a tagállamot
a megüresedett képviselői hely késedelem nélküli betöltésére.

Amennyiben a tagállam vagy az Unió illetékes hatóságai vagy
az érintett képviselő az európai parlamenti képviselői megbíza-
tással összeférhetetlen kinevezésről értesítik az Elnököt, az
Elnök tájékoztatja a Parlamentet, amely megállapítja a képviselői
hely üresedését.

Ha a tagállam vagy az Unió illetékes hatóságai vagy az érintett
képviselő az 1976. szeptember 20-i okmány 7. cikkének (1) és
(2) bekezdése értelmében az európai parlamenti képviselői meg-
bízatással összeférhetetlen kinevezésről vagy megválasztásról
értesítik az Elnököt, az Elnök tájékoztatja a Parlamentet, amely
megállapítja a képviselői hely üresedését.
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5. módosítás
4. cikk, (6) bekezdés, második francia bekezdése

– abban az esetben, ha a képviselő akár a nemzeti választó-
jog, akár az 1976. szeptember 20-i okmány 7. cikke szerint
az európai parlamenti megbízatással összeférhetetlen meg-
bízatást kap: a tagállamok vagy az Unió illetékes hatóságai
vagy az érintett képviselő által közölt időpont.

– abban az esetben, ha a képviselő az 1976. szeptember 20-i
okmány 7. cikkének (1) vagy (2) bekezdése szerint az
európai parlamenti megbízatással összeférhetetlen megbíza-
tást kap vagy ilyen tisztségre választják meg: a tagállamok
vagy az Unió illetékes hatóságai vagy az érintett képviselő
által közölt időpont.

6. módosítás
4. cikk, (7) bekezdés

(7) Amennyiben a Parlament a képviselői hely üresedését meg-
állapította, erről tájékoztatja az érintett tagállamot.

(7) Ha a Parlament a képviselői hely üresedését megállapí-
totta, erről tájékoztatja az érintett tagállamot, és felkéri a képvi-
selői hely késedelem nélküli betöltésére.

7. módosítás
11. cikk, értelmezés

Amennyiben a korelnök irányítása alatt a mandátumok vizsgá-
latával kapcsolatos kérdés merül fel, a korelnök az ügyet a
mandátumvizsgáló-bizottsághoz utalja.

Az elnök 3. cikk (−1a) bekezdése második albekezdésében
említett jogköreit a korelnök gyakorolja. A korelnök irányítása
alatt a mandátumok vizsgálatával kapcsolatosan felmerülő min-
den más ügyet a mandátumvizsgáló-bizottsághoz utalják.

P6_TA(2006)0409

Az Europol alkalmazottai tekintetében alkalmazandó alapfizetések és juttatások *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Osztrák Köztársaságnak az Europol személyzeti
szabályzata módosításáról szóló tanácsi határozat elfogadásáról szóló kezdeményezéséről

(5417/2006 – C6-0072/2006 – 2006/0803(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Osztrák Köztársaság kezdeményezésére (5417/2006) (1),

– tekintettel a Tanács 1998. december 3-i jogi aktusának 44. cikkére, amely megállapítja az Europol
alkalmazottaira alkalmazott személyzeti szabályzatot (a továbbiakban: „személyzeti szabályzat”),

– tekintettel az EK-Szerződés 39. cikke (1) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a
Parlamenttel (C6-0072/2006),

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett közleményére – Demokratikus Ellen-
őrzés az Europol felett (COM(2002)0095),

– tekintettel a Parlament 2002. május 30-i, a Tanácshoz intézett ajánlására az Europol jövőbeni alakulá-
sáról és az Európai Unió intézményrendszerébe történő automatikus integrációjáról (2),

– tekintettel a Parlament 2003. április 10-i, a Tanácshoz intézett ajánlására az Europol jövőbeni alakulá-
sáról (3),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) HL C 187. E, 2003.8.7., 144. o.
(3) HL C 64. E, 2004.3.12., 588. o.
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