
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.
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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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– tekintettel 2005. július 7-i, a Luxemburgi Nagyhercegségnek az Europol alkalmazottaira alkalmazott
alapfizetések és juttatások kiigazítására vonatkozó tanácsi határozat elfogadására irányuló kezdeménye-
zéséről (1) szóló állásfoglalására,

– tekintettel eljárási szabályzata 93. és 51. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0278/2006),

A. mivel a Parlamenttel nem folytattak konzultációt, illetve nem tájékoztatták az Europolt érintő működési
és szervezeti intézkedésekről, sem pedig az Europolnak az EU és a tagállamok igényeire válaszként adott
jelenlegi tevékenységeiről, illetve jövőbeni programjairól; mivel ez az információhiány nem teszi lehe-
tővé a Parlament számára, hogy a javasolt határozat jelentőségét és helytállóságát fel tudja mérni, mivel
az Europol uniós ügynökséggé alakítása sürgősen szükséges az átláthatóság és a felügyelet javítása érde-
kében és az előrehaladás blokkolásával e tekintetben a Tanács nem vállalja fel kötelezettségeit;

1. elutasítja az Osztrák Köztársaság kezdeményezését;

2. felkéri az Osztrák Köztársaságot kezdeményezése visszavonására;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint az Osztrák Köz-
társaság kormányának.

(1) HL C 157. E, 2006.7.6., 450. o.
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Az Europol személyzeti szabályzata *

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

(5428/2006 – C6-0073/2006 – 2006/0804(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Osztrák Köztársaság kezdeményezésére (5428/2006) (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 (C6-0073/2006),

– 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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