
gondoskodjék a jogi szervezetek és intézmények európai hálózatának (különösen a 18 05 01 03. költ-
ségvetési tétel alatti), valamint a tagállamokban a tisztviselők és szervezetek együttműködését lehetővé
tévő kísérleti rendszerek pénzügyi támogatásáról, az igazságszolgáltatás minőségének javítása érdekében,

h) haladéktalanul kérje fel a Bizottságot, hogy az „európai büntető igazságszolgáltatás minőségi chartáját”,
a büntető igazságszolgáltatás minőségét értékelő mechanizmust és bizonyos büntető szabályok kiegé-
szítő harmonizációját foglalja bele abba a cselekvési tervbe, amelyet a hágai programnak megfelelően
2005-ben kell előterjesztenie; a Parlament a Tanácshoz csatlakozva azt javasolja a Bizottságnak, hogy az
európai alkotmányt létrehozó szerződésben foglalt rendelkezéseket fogadja el a cselekvési terv hivatko-
zási kereteként;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és – tájékoztatás céljából – a Bizott-
ságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az Európa Tanácsnak.

P6_TA(2005)0031

„A Kultúra Európai fővárosa” 2005–2019-ben ***II

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a „Kultúra Európai Fővárosa” eseménysorozat
2005–2019. évekre szóló közösségi cselekvési programjának megállapításáról szóló 1419/1999/EK
határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására irányuló tanácsi

közös álláspontról (12029/1/2004 — C6-0161/2004 — 2003/0274(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

— tekintettel a Tanács közös álláspontjára (12029/1/2004 — C6-0161/2004),

— tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz az első olvasat során (1) intézett javaslatára
(COM(2003)0700) (2), vonatkozó álláspontjára,

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

— tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

— tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0017/2005),

1. jóváhagyja a közös álláspontot;

2. tudomásul veszi, hogy a jogi aktust a közös álláspontnak megfelelően fogadták el;

3. utasítja elnökét, hogy az EK-Szerződés 254. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével
együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4. utasítja főtitkárát, hogy írja alá a jogi aktust, miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást
megfelelően végrehajtottak, és, egyetértésben a Tanács főtitkárával intézkedjék az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő közzététel céljából;

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

(1) Elfogadott szövegek, 2004.4.22., P5_TA(2004)0361.
(2) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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