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Integrált cselekvési terv az egész életen át tartó tanulás és képzés terén ***II

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról az egész életen át tartó
tanulás terén egy integrált cselekvési program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi

határozat elfogadása tekintetében (6237/3/2006 – C6-0274/2006 – 2004/0153(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (6237/3/2006 – C6-0274/2006),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára vonatkozó első olvasatbeli
álláspontjára (1) (COM(2004)0474) (2),

– tekintettel a Bizottság módosított javaslatára (COM(2006)0236) (),

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

– tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0344/2006),

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 álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) Elfogadott szövegek, 2005.10.25. P6_TA(2005)0395.
(2) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Európa a polgárokért program (2007–2013) ***II

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról a 2007–2013-as idő-
szakra az aktív európai polgárságot támogató „Európa a polgárokért” című program létrehozásáról
szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadása tekintetében (9575/1/2006 – C6-0316/2006

– 2005/0041(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (9575/1/2006 – C6-0316/2006),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0116) (1)
vonatkozó első olvasatbeli álláspontjára (2),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) Elfogadott szövegek, 2006.4.5., P6_TA(2006)0127.
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