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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

*** Hozzájárulási eljárás 
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.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. 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

a Tanács közös álláspontjáról a határokon átnyúló együttműködés európai 
csoportosulásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében
(00000/2006 – C6-0000/2006 – 2004/0168(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (00000/2006 – C6-0000/2006),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára vonatkozó 
első olvasatbeli álláspontjára1 (COM(2004)0496)2, vonatkozó álláspontjára,

– tekintettel a módosított javaslatra (COM(2006)0094)3,

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

– tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6–
0000/2006),

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 Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

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

  
1 Elfogadott szövegek 2005.7.6., P6_TA(2005)0280.
2 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
3 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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INDOKOLÁS

A Bizottság határokon átnyúló együttműködés európai csoportosulásról (EGCC) szóló 
javaslatának célja a határokon átnyúló, nemzetek közötti és régióközi együttműködés 
erősítése és elősegítése volt azzal a céllal, hogy megvalósítsa a szociális, gazdasági és területi 
kohézió célkitűzését. Miközben a tagállamok, a helyi és regionális hatóságok nehézségekbe 
ütköztek a határokon átnyúló intézkedések végrehajtása során, szükséges közösségi szinten 
létrehozni egy olyan együttműködési eszközt, amely lehetővé teszi a jogi személyiséggel 
felruházott együttműködő csoportosulások közösségi területen történő létrehozását. Az EGCC 
alkalmazásának opcionálisnak kell lennie.

Az Területi Együttműködés Európai Csoportosulásáról szóló jelentést (EGTC) egyhangúan 
fogadta el az Európai Parlament első olvasatban 2005. júliusában. Az előadó más nevet 
javasolt ezen új eszköznek, hogy tükrözze a Bizottság által a 2007-2013-as időszakra javasolt 
új európai területi együttműködési célkitűzés három aspektusát: határokon átnyúló, nemezetek 
közötti és régióközi együttműködés. Az Európai Parlament álláspontja az Európai Tanács 
által javasolt alapvető változások, ahol a tagállamok szerepe különösen az alábbi cikkekben 
nőtt: 

Ø EGTC létrehozása (3. cikk (2) bekezdés)
Ø Állami alapok kezelésének ellenőrzése (3b cikk) 
Ø Felszámolás, fizetésképtelenség, fizetés megszüntetése és felelősség (8a cikk)

Noha lényeges változásokat vezettek be, az előadó úgy véli, hogy a Területi Együttműködés 
Európai Csoportosulás jellege magmaradt. Ezen eszköz hatályba lépése továbbá elő fogja 
segíteni a határokon átnyúló, nemzetek közötti és régióközi együttműködést a Közösségben 
annak tagjai között a területi együttműködés programjainak végrehajtása érdekében, amelyre
vagy a közösségi társfinanszírozás keretében, vagy  pénzügyi hozzájárulás nélkül kerül sor 
(Szerződés 159. cikk, (3) bekezdés).


