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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 
1338/2001/EK rendelet hatásainak az eurót közös valutaként el nem fogadó 
tagállamokra történő kiterjesztéséről szóló 1339/2001/EK rendelet módosítására 
irányuló tanácsi rendelettervezetről
(14533/2008 – C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács szövegére (14533/2008),

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0525),

– tekintettel 2008. június 17-i állásfoglalására1,

– tekintettel az EK-Szerződés 308. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a 
Parlamenttel (C6-0481/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 43. cikke (1) bekezdésére és 55. cikke (3) 
bekezdésére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére 
(A6-0503/2008),

1. jóváhagyja a Tanács szövegét;

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el 
kíván térni;

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha 
lényegesen módosítani kívánja a konzultációra előterjesztett szöveget;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0280.
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ELJÁRÁS

Cím Az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések azon 
tagállamok számára, amelyek még nem vezették be az eurót mint közös 
valutát
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