
– 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.

P6_TA(2006)0410

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),
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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 álláspontjára,

– tekintettel eljárási szabályzata 93. és 51. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0279/2006),

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 a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint az
Osztrák Köztársaság kormányának.

(1) HL C 157. E, 2006.7.6., 450. o.

P6_TA(2006)0411

A gazdasági tevékenységek NACE Rev. 2. rendszerű statisztikai osztályozása ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása
NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes
meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló európai parla-
menti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0039 – C6-0041/2006 –

2006/0011(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2006)0039) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 285. cikkének (1) bekezdésére, amely alap-
ján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0041/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6-0247/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándéko-
zik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

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

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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