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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 2007/124/EK, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről és a „Biztonság és a 
szabadságjogok védelme” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a 
„Terrorizmus és egyéb biztonsági vonatkozású veszélyek megelőzése, az azokra való 
felkészültség és következményeik kezelése” egyedi program létrehozásáról szóló tanácsi 
határozatra irányuló javaslatról
(15187/2013 – C7-0418/2013 – 2013/0281(APP))

(Különleges jogalkotási eljárás– egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (15178/2013),

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 352. cikkével, 
valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 203. cikkével 
összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0418/2013),

– tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkének (1) bekezdésére és 46. cikkének (1) 
bekezdésére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására (A7-0432/2013),

1. jóváhagyja a tanácsi határozattervezetet;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.
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INDOKOLÁS

A jelenlegi „Terrorizmus és egyéb biztonsági vonatkozású veszélyek megelőzése, az azokra 
való felkészültség és következményeik kezelése” egyedi programot (a továbbiakban: CIPS 
egyedi program) a 2007–2013-as időszakra hozták létre.

A program célja az emberek és a létfontosságú infrastruktúra terrortámadásokkal és egyéb 
biztonsági vonatkozású veszélyekkel szembeni védelme, és az azokra való felkészülés.

Ezt a programot a 2014–2020-as időszakra felváltja a Belső Biztonsági Alap rendőrsége (ISF-
rendőrség).

Tekintettel arra, hogy a CIPS egyedi programot kettős jogalap (EK, Euratom) alapján hozták 
létre, hatályon kívül helyezéséhez külön jogi aktusra van szükség.
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A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Egyszerűsített eljárás - a határozat 
dátuma

17.9.2013

Az elfogadás dátuma 27.11.2013


