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P5_TA(2003)0491 

Valse euromunten * 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de 
Raad betreffende de analyse van en de samenwerking inzake valse euromunten 
(13203/2003 – C5-0471/2003 – 2003/0158(CNS)) 
 
(Raadplegingsprocedure) 

Het Europees Parlement, 

- gezien het voorstel van de Raad (13203/2003)1, 

- gelet op artikel 308 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is 
geraadpleegd (C5-0471/2003), 

- gezien het oorspronkelijke voorstel van de Commissie (COM(2003) 426)2, 

- gelet op artikel 67 van zijn Reglement, 

- gezien het verslag van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en 
binnenlandse zaken (A5-0377/2003), 

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Raad; 

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen; 

3. onderstreept dat het Europees Parlement overeenkomstig de in artikel 10 van het 
EG-Verdrag bedoelde loyale samenwerking tussen instellingen en lidstaten ook had 
moeten worden geraadpleegd over het wetgevingsvoorstel waarnaar in dit ontwerpbesluit 
wordt verwezen, en dat de rol van het Parlement in het besluitvormingsproces wordt 
uitgehold door het feit dat de basistekst alleen ter informatie aan het Parlement is 
voorgelegd; 

4. wenst derhalve over het oorspronkelijke voorstel van de Commissie te worden 
geraadpleegd; 

5. wenst dat de overlegprocedure als bedoeld in de gemeenschappelijke verklaring van 
4 maart 1975 wordt ingeleid ingeval de Raad voornemens is af te wijken van de door het 
Parlement goedgekeurde tekst; 

6. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie; 

                                                 
1 Nog niet in het PB gepubliceerd. 
2 Nog niet in het PB gepubliceerd. 
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7. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie. 
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