
P6_TA(2006)0442

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.

P6_TA(2006)0443

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

– tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0342/2006),

1. jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

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

P6_TC2-COD(2005)0041

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2006. október 25-én került elfogadásra a
2007–2013-os időszakra az aktív európai polgárságot támogató „Európa a polgárokért” című prog-
ram létrehozásáról szóló …/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 151. és 308. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

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

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (3),

mivel:

(1) A Szerződés létrehozza az uniós polgárságot, amely kiegészíti a megfelelő tagállam szerinti nemzeti
állampolgárságot. Az uniós polgárság fontos elem az európai integráció folyamatának erősítésében és
védelmében.

(2) A szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása mellett és a kohézió érdekében a Közösségnek támogat-
nia kell, hogy a polgárok teljes mértékben tudatában legyenek európai polgárságuknak, az azzal járó
előnyöknek, jogoknak és kötelezettségeknek.

(3) Különösen fontos, hogy az európai polgárokat a 2005. június 16–17-i brüsszeli Európai Tanács által
indított, Európa jövőjével kapcsolatos átgondolási időszak összefüggésében is teljes mértékben ráéb-
resszék uniós polgárságukra. Az „Európa a polgárokért” című programnak ezért úgy kell kiegészítenie
az e tekintetben indított kezdeményezéseket, hogy nem eredményez átfedést azokkal.

(4) Annak érdekében, hogy a polgárok teljes mértékben támogassák az európai integrációt, az Európai
Unió 2000. december 7-én kihirdetett alapjogi chartájának (4) teljes körű tiszteletben tartása mellett
nagyobb hangsúlyt kell helyezni közös értékeikre, történelmükre és kultúrájukra, amelyek a szabad-
ság, a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartása, a kulturális sokféleség, a tolerancia és a
szolidaritás elvein alapuló társadalomhoz tartozásuk központi elemei.

(5) Az aktív polgárság ösztönzése nemcsak a rasszizmus, az idegengyűlölet és az intolerancia elleni harc
erősítésének, hanem az összetartozás és a demokrácia erősítésének is kulcsfontosságú eleme.

(6) Az EU tájékoztatási és kommunikációs stratégiájának keretében biztosítani kell a programon keresztül
támogatott tevékenységek széles körű terjesztését és azok jelentős hatását.

(1) HL C 28., 2006.2.3., 29. o.
(2) HL C 115., 2006.5.16., 81. o.
(3) Az Európai Parlament 2006. április 5-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2006.

szeptember 25-i közös álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és az Európai Parlament 2006. október
25-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(4) HL C 364., 2000.12.18., 1. o.
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