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A spanyolországi békefolyamat

Az Európai Parlament állásfoglalása a spanyolországi békefolyamatról

Az Európai Parlament,

– tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

1. támogatja az Európai Tanács 2006. március 23–24-én, az osztrák soros elnökség alatt tett nyilatkoza-
tát, amelyben az Európai Tanács üdvözölte a spanyol kormány miniszterelnökének az ETA terroristacsoport
állandó tűzszünetről szóló bejelentésére vonatkozó jelentését;

2. támogatja Josep Borrell, az Európai Parlament elnökének 2006. március 22-i közleményét, amely sze-
rint „jó hír ez a spanyol társadalom és egész Európa számára, mivel azt bizonyítja, hogy lehetséges a terro-
rizmus ellen a demokrácia erejével harcolni; most józanságról és óvatosságról kell tanúbizonyságot tenni;
most meg kell emlékezni a terrorizmus számtalan áldozatáról; és most érkezett el a remény és valamennyi
demokratikus politikai erő összefogásának ideje”;

3. kéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a fentieknek megfelelően járjanak el;

4. elítéli az erőszakot, mert az erkölcsileg elfogadhatatlan és a demokráciával összeegyeztethetetlen;

5. szolidaritását fejezi ki a terrorizmus áldozataival;

6. támogatja a spanyol demokratikus intézmények kizárólagos hatáskörében megkezdett baszkföldi béke-
kezdeményezést és terrorizmus ellen folytatott küzdelmet;

7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok kor-
mányainak.
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Európai fizetési meghagyásos eljárás ***II

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásá-
ról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló tanácsi közös álláspontról (7535/3/2006

– C6-0227/2006 – 2004/0055(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (7535/3/2006 – C6-0227/2006),

– tekintettel a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági javaslatra (COM(2004)0173)) (1) vonatkozó
első olvasatban elfogadott álláspontjára (2),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0316/2006),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) Elfogadott szövegek, 2005.12.13., P6_TA(2005)0499.
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