
— tekintettel az Európai Unió 2004-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetéséhez készített, a Tanács által
2004. október 7-én elfogadott 9/2004. számú módosítás tervezetére (13083/2004 — C6-0132/2004),

— tekintettel eljárási szabályzata 69. cikkére és IV. mellékletére,

— tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0013/2004),

A. mivel a 2/2004. számú költségvetésmódosítás nem biztosította az Európai Adatvédelmi Biztos számára
a teljes 2004-es évre szükséges költségvetési előirányzatokat,

1. úgy véli, hogy a VIII (B) szakaszban engedélyezett valamennyi álláshelynek állandó álláshelynek kell
maradnia a 2004. évi felvételek lehetővé tétele érdekében,

2. módosítás nélkül elfogadja a Tanács 9/2004. számú költségvetés-módosítási tervezetét,

3. utasítja Elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácshoz, a Bizottsághoz és az Európai Adatvé-
delmi Biztoshoz.

P6_TA(2004)0021

Az Európai Alkotmányt létrehozó szerződés ratifikációs eljárása és a kommuniká-
ciós stratégia

Európai parlamenti állásfoglalás az Európai Alkotmányt létrehozó Szerződés ratifikációjával kapcso-
latos eljárásokról és a Szerződésre vonatkozó kommunikációs stratégiáról

Az Európai Parlament

— tekintettel az Európai Alkotmányt létrehozó szerződéstervezetre, amelyhez az Európai Unió tagállamai-
nak állam- illetve kormányfői az Európai Konvent által készített szöveg alapján 2004. június 18-án (1) a
Kormányközi Konferencián beleegyezésüket adták, és amelynek aláírására Rómában 2004. október
29-én kerül sor,

— tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

A. mivel a 2004. június 18-án létrejött megállapodás történelmi jelentőségű, és a kibővített Európai Unió
első nagy politikai lépése, amely megalapozza a fokozott demokráciára, átláthatóságra és hatékonyságra
épülő, megújult Uniót,

B. mivel 2005-ben, 60 évvel a második világháború és 16 évvel Európa megosztottságának vége után, a
kontinens nagy része a minden eddiginél szorosabb gazdasági és politikai integrációra épülő békében él,
amely integráció hajtóereje az Európai Közösség, majd az Unió és az egymást követő bővítések voltak,

C. mivel az Alkotmányt a lehető legvilágosabban, legmegfelelőbben és legérthetőbben be kell mutatni
Európa állampolgárainak, kiemelve a már hatályban lévő és az új elemeket,

1. Az Alkotmányt létrehozó szerződés aláírása után amint lehetséges, véleményt készít arról,

2. Felhívja a Tanácsot, hogy dolgozzon ki összehangolt programot a nemzeti ratifikációs eljárások üte-
mezésére, illetve a parlamenti ellenőrzésre és a népszavazási kampányokra vonatkozó gyakorlati tapasztala-
tok megosztására,

3. úgy véli, hogy a 2005. május 5–8-i időszak kijelölése alkalmas lehet a tagállamokban az Alkotmányról
való népszavazás megtartására vagy a tervezett parlamenti ratifikációra, mivel ez a dátum szimbolikus jelen-
tőséggel bír, mind kontinensünk békéje, mind pedig az európai integráció tekintetében,

(1) CIG 87/04 dokumentum.

7.7.2005 HU C166 E/57Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2004. október 14., csütörtök



4. Javasolja, hogy ratifikációs eljárást 2006 júniusáig valamennyi tagállamban zárják le,

5. Lényegesnek tekinti az Alkotmány tervezetére vonatkozó nemzeti ratifikációs eljárások európai jellegé-
nek hangsúlyozását, ezzel is erősítve az Unió polgárainak közösség-érzetét,

6. Felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy dolgozzanak ki megfelelő kampány és kommunikációs
stratégiát; kinyilvánítja azon szándékát, hogy közreműködik a stratégia kialakításában,

7. Utasítja Elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok kor-
mányainak és parlamentjeinek.

P6_TA(2004)0022

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség jövője

Az Európai Parlament ajánlása a Tanács és az Európai Tanács részére a szabadságon, a biztonságon
és a jog érvényesülésén alapuló térség jövőjéről, valamint a legitimitásának és hatékonyságának meg-

erősítéséhez szükséges intézkedésekről (2004/2175(INI))

Az Európai Parlament

— tekintettel a Baroness Sarah Ludford által a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselő-
csoport (ALDE) nevében előterjesztett, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló
térség jövőjéről, valamint a legitimitásának és hatékonyságának megerősítéséhez szükséges intézkedések-
ről szóló, a Tanácsnak és az Európai Tanácsnak címzett ajánlásra irányuló javaslatára (B6-0006/2004),

— tekintettel eljárási szabályzata 114. cikkének (3) bekezdésére és 94. cikkére,

— tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0010/2004),

A. mivel tájékoztatták arról, hogy az Európai Tanács 2004. november 5-én meg kívánja határozni a sza-
badságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség prioritásait az elkövetkező néhány évre,

B. tudomásul véve, hogy az EU-Szerződés 2. cikkében említett szabadságon, a biztonságon és a jog érvé-
nyesülésén alapuló térség megvalósítására irányuló EU erőfeszítések terén jelentős haladás, ám számos
késedelem is történt,

C. sajnálkozását kifejezve, amiért a menekültügyek és a bevándorlás terén a haladást főként az illegális
bevándorlás visszaszorítása jelentette, és ez nem párosult a szabályos tartózkodási engedéllyel rendel-
kező külföldiek integrációjának elősegítésére irányuló elégséges erőfeszítéssel,

D. mivel az Unió területén kívüli menekülttáborok létrehozatalát nem kellene célul kitűzni, mivel az magá-
val vonja az alapvető jogok megsértésének egyértelmű kockázatát,

E. meggyőződve arról, hogy a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség jövőbeli
fejlődésében számolni kell a következő tényezőkkel:

— a nemzetközi terrorizmus fenyegetésének jelenléte 2001. szeptember 11. óta, amely a 2004. már-
cius 11-i madridi merénylettel az Európai Uniót is drámai módon sújtotta,

— a 10 új tagállam csatlakozása, amellyel az Unió immár több mint 450 millió polgárt magában
foglaló demokráciává vált,

— a Nizzai Szerződés 2003. február 1-i hatályba lépése, amely elsőként terjesztette ki a minősített
többségi szavazást és az együttdöntési eljárást a menekültügyi és bevándorlási politika bizonyos
fontos intézkedéseire és a polgári igazságügyi együttműködési intézkedésekre,

— az alapjogi chartát a II. címében magában foglaló Alkotmányos Szerződés tervezetének (1)
2004. október 29-i aláírása, amely a jogalkotási eljárások tekintetében általánossá teszi az együtt-
döntés alkalmazását, kiterjeszti a Bíróság ellenőrző szerepét a szabadságon, a biztonságon és a jog
érvényesülésén alapuló térséggel kapcsolatos intézkedések tekintetében, amely eddig nem tartozott
hatáskörébe, és végül biztosítja az egyes állampolgárok számára a jogot, hogy keresetet nyújtsanak
be európai bíróságokhoz,

(1) Az állásfoglalási indítvány hivatkozásai a CIG/87/04 dokumentumból származnak.
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