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PEACE-program ***

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelke-
zések megállapításáról szóló 1260/1999/EK rendeletnek a PEACE-program időtartamának meghosz-
szabbítása és új kötelezettségvállalási előirányzatok jóváhagyása tekintetében történő módosításáról
szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0631 — 16064/2004 — C6-0252/2004 —

2004/0224(AVC))

(Hozzájárulási eljárás)

Az Európai Parlament,

— tekintettel a tanácsi rendeletre irányuló javaslatára (COM(2004)0631 — 16064/2004) (1),

— tekintettel az EK-Szerződés 161. cikke alapján a Tanács által benyújtott jóváhagyási kérelemre
(C6-0252/2004),

— tekintettel eljárási szabályzata 75. cikkének (1) bekezdésére,

— tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság ajánlására és a Költségvetési Bizottság véleményére
(A6-0001/2005),

1. hozzájárulását adja a tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácshoz és a Bizottsághoz.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2005)0002

Az európai ombudsman kinevezése

Az Európai Parlament határozata az Európai Ombudsman kinevezéséről

Az Európai Parlament,

— tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 21. cikke (2) bekezdésére,
valamint 195. cikkére,

— tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 107d. cikkére,

— tekintettel az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló
1994. március 9-i határozatára (1), amelyet legutóbb a 2002. március 14-i határozata (2) módosított,

— tekintettel eljárási szabályzatának 194. cikkére,

— tekintettel a pályázati felhívásra (3),

— tekintettel a 2005. január 11-i szavazás eredményére,

(1) HL L 113., 1994.5.4., 15. o.
(2) HL L 92., 2002.4.9., 13. o.
(3) HL C 213., 2004.8.25., 9. o.
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1. Nikiforos Diamandouros urat Európai Ombudsmanná nevezi ki;

2. felkéri Diamandouros urat, hogy tegyen esküt a Bíróság előtt;

3. utasítja elnökét, hogy a mellékelt határozatot tegye közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bíróságnak.

MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATA

(2005. január 11.)

az európai ombudsman kinevezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 21. cikke (2) bekezdésére,
valamint 195. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 107d. cikkére,

tekintettel az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló
1994. március 9-i határozatára (1), amelyet legutóbb a 2002. március 14-i határozata (2) módosított,

tekintettel eljárási szabályzatának 194. cikkére,

tekintettel a pályázati felhívásra (3),

tekintettel a 2005. január 11-i szavazás eredményére,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Nikiforos Diamandouros urat Európai Ombudsmanná nevezi ki.

Kelt Strasbourgban, 2005. január 11-én.

Az Európai Parlament részéről
Josep BORRELL FONTELLES
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