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P6_TA(2006)0439

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.

P6_TA(2006)0440

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.

2006.12.20. HU C 313 E/165Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2006. október 25., szerda



1. jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

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

P6_TC2-COD(2004)0055

Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2006. október 25-én került elfogadásra
az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló …/2006/EK európai parlamenti és

tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 61. cikke c) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1) A Közösség célul tűzte ki, hogy fenntartja és továbbfejleszti a szabadságon, a biztonságon és a jog
érvényesülésén alapuló térséget, amelyben biztosított a személyek szabad mozgása. Egy ilyen térség
fokozatos létrehozása céljából a Közösségnek többek között el kell fogadnia a határokon átnyúló
polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos, és a belső piac megfelelő
működéséhez szükséges intézkedéseket.

(2) A Szerződés 65. cikke c) pontjának megfelelően ezen intézkedések a polgári eljárások megfelelő
lefolytatását akadályozó tényezők kiküszöbölését szolgáló intézkedéseket is magukban foglalják, szük-
ség esetén a tagállamokban alkalmazandó polgári eljárási szabályok összeegyeztethetőségének elő-
mozdításával.

(3) Az Európai Tanács 1999. október 15–16-i tamperei ülésén felkérte a Tanácsot és a Bizottságot a
zavartalan igazságügyi együttműködés és az igazságszolgáltatáshoz való könnyebb hozzáférés tekinte-
tében alapvető fontosságú kérdésekre vonatkozó új jogszabályok kidolgozására, és ezzel összefüggés-
ben utalt különösen a pénzfizetésre irányuló meghagyásokra.

(4) 2000. november 30-án a Tanács elfogadta a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok
kölcsönös elismerése elvének végrehajtására irányuló intézkedésekről szóló közös bizottsági és tanácsi
programot (3). A program a bírósági határozatokra irányuló különös, egységes és összehangolt, a
Közösségen belül megállapított eljárás bevezetését helyezi kilátásba egyes területeken, így a nem vita-
tott követelésekkel kapcsolatban is. Ennek előmozdításaként az Európai Tanács által 2004. novem-
ber 5-én elfogadott hágai program az európai fizetési meghagyással kapcsolatos munka tevékeny
folytatására szólított fel.

(5) A Bizottság 2002. december 20-án elfogadta az európai fizetési meghagyásos eljárásról, valamint a
kis értékű követelések elbírálására irányuló eljárások egyszerűsítését és gyorsítását célzó intézkedések-
ről szóló zöld könyvet. A zöld könyv konzultációkat indított a nem vitatott követelések behajtására
irányuló, egységes vagy összehangolt európai eljárás esetleges céljai és jellemzői tekintetében.

(6) Az olyan követelések gyors és hatékony behajtása, amelyek tekintetében nincs jogvita, az Európai
Unióban tevékenykedő gazdasági szereplők számára kiemelkedően fontos, mivel a késedelmes kifize-
tések képezik a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások fennmaradását veszélyeztető
fizetésképtelenség fő okát, valamint nagyszámú munkahely elvesztését eredményezik.
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