
10. Rendelkezésre álló bizonyítékok a követelés alátámasztására Ez a mező meghatározza a formanyomtatványon megjelölt kódokkal azo-
nosított egyes követelések alátámasztására szolgáló bizonyítékokat a. A [bizonyíték megnevezése] rovat tartalmazza például az érintett irat címét,
nevét és/vagy hivatkozási számát, az érintett iraton feltüntetett összeget és/vagy a tanú vagy szakértő nevét.

11. További nyilatkozatok és egyéb adatok (adott esetben kitöltendő) Ezt a mezőt használhatja abban az esetben, ha több helyre van
szüksége a fenti mezők valamelyikéhez vagy – adott esetben – a bíróság számára további lényeges adatok szolgáltatására. Több kötelezett esetén
például, akik közül mindegyik felelős a követelés egy részéért, itt jelölje meg az egyes kötelezettekre eső kötelezettségek összegét.

1. függelék Itt kell megadnia hitelkártyájának vagy bankszámlájának adatait, amennyiben úgy dönt, hogy az eljárási illetéket hitelkártyával fizeti ki
vagy hozzájárul, hogy a bíróság bankszámlájáról szedje be az illetéket. Vegye figyelembe, hogy az Ön által megkeresett bíróság, nem feltélenül fogadja
el az e mezőben feltüntetett valamennyi fizetési módot. Az 1. függelékben megadott adatokat nem küldik meg a kötelezettnek.

2. függelék Itt kell arról tájékoztatnia a bíróságot, ha nem kívánja folytatni az eljárást abban az esetben, ha a kötelezett ellentmond a követelésnek.
Amennyiben ezt a tájékoztatást a kérelem elküldése után küldi meg, kérjük tüntesse fel a bíróság által adott ügyszámot. A 2. függelékben megadott
adatokat nem küldik meg a kötelezettnek.

II-VII. MELLÉKLET

E mellékletek nem módosulnak. Lásd a Tanács közös álláspontját (7535/3/06).
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Cselekvő ifjúság program a 2007–2013 közötti időszakra ***II

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról a Cselekvő ifjúság
programnak a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti

és tanácsi határozat elfogadása tekintetében (6236/3/2006 – C6-0273/2006 – 2004/0152(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (6236/3/2006 – C6-0273/2006),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2004)0471) (1)vonat-
kozó első olvasatbeli álláspontjára (2),

– tekintettel a módosított bizottsági javaslatra (COM(2006)0228) (1)

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

– tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság második olvasatra vonatkozó ajánlására (A6-0341/2006),

1. jóváhagyja a közös álláspontot;

2. tudomásul veszi, hogy a jogi aktust a közös álláspontnak megfelelően fogadják el;

3. utasítja elnökét, hogy az EK-Szerződés 254. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével
együtt írja alá a jogi aktust;

4. utasítja főtitkárát, hogy írja alá a jogi aktust miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást
megfelelően végrehajtottak, illetve a Tanács főtitkárával együttműködve gondoskodjon az Európai Unió Hiva-
talos Lapjában történő közzétételéről;

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

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) Elfogadott szövegek 2005.10.25., P6_TA(2005)0396.
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