P5_TA(2003)0490
Buitengrensdoorlaatposten *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van de Helleense
Republiek met het oog op de aanneming van een beschikking van de Raad houdende
vaststelling van de minimumaanduidingen voor signalisatie aan de
buitengrensdoorlaatposten (8830/2003 – C5-0253/2003 – 2003/0815(CNS))
(Raadplegingsprocedure)
Het Europees Parlement,
– gezien het initiatief van de Helleense Republiek (8830/2003)1,
– gelet op artikel 62, lid 2, letter a) van het EG-Verdrag,
– gelet op artikel 67 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is
geraadpleegd (C5-0253/2003),
– gelet op artikel 67 van zijn Reglement,
– gezien het verslag van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en
binnenlandse zaken (A5-0366/2003),
1. hecht zijn goedkeuring aan het initiatief van de Helleense Republiek, als geamendeerd;
2. verzoekt de Raad de tekst dienovereenkomstig te wijzigen;
3. 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;
4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende
wijzigingen aan te brengen in het initiatief van de Helleense Republiek;
5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en
de Commissie, alsmede aan de Helleense Republiek.
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Door de Helleense Republiek voorgestelde tekst

Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Artikel 2, streepje 1
- Het symbool van de Europese Unie met
in de sterrenkring de letters "EU", "EEA"
en "CH", en onder de sterrenkring het
woord "CITIZENS", naar het voorbeeld
in Bijlage I.

- Het symbool van de Europese Unie met
in de sterrenkring de letters "EU".

Amendement 2
Artikel 2, streepje 2
- De woorden "ALL NATIONALITIES",
naar het voorbeeld in Bijlage II.

- De vermelding "NON-EU".

Amendement 3
Artikel 2, alinea 1 bis (nieuw)
In alle landen waar Romaanse talen
worden gesproken de vermeldingen "UE"
en "NON-UE".
Amendement 4
Artikel 2, alinea 1 ter (nieuw)
Indien de lidstaten dit passend achten,
kunnen ter aanvulling vermeldingen in de
letters van andere alfabetten worden
aangebracht.
Amendement 5
Artikel 3, alinea 1
Onderdanen van de EU, onderdanen van
staten die partij zijn bij de Overeenkomst
betreffende de Europese Economische
Ruimte, alsook onderdanen van de
Zwitserse Bondsstaat volgen normaliter het
traject dat wordt aangegeven met de in
Bijlage I getoonde signalisatie. Alle andere
onderdanen van derde landen volgen het
traject dat wordt aangegeven met de in
Bijlage II getoonde signalisatie.

Onderdanen van de EU, onderdanen van
staten die partij zijn bij de Overeenkomst
betreffende de Europese Economische
Ruimte, alsook onderdanen van de
Zwitserse Bondsstaat volgen normaliter het
traject dat wordt aangegeven met de
signalisatie "EU". Zij kunnen tevens het
traject volgen dat wordt aangegeven met
de signalisatie "NON-EU". Alle andere
onderdanen van derde landen volgen het
traject dat wordt aangegeven met de
signalisatie "NON-EU".
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Amendement 6
Artikel 4, alinea 1
Aan landgrensdoorlaatposten kunnen de
lidstaten het voertuigenverkeer scheiden in
aparte rijstroken voor lichte en voor zware
voertuigen, door gebruik te maken van de
in Bijlage III getoonde signalisatie.

Aan land- en
zeehavengrensdoorlaatposten kunnen de
lidstaten het voertuigenverkeer scheiden in
aparte rijstroken voor lichte en voor zware
voertuigen, door gebruik te maken van de
in Bijlage III getoonde signalisatie.

Amendement 7
Artikel 4, alinea 1 bis (nieuw)
De lidstaten mogen de aanwijzingen op
deze signalisatie wijzigen, indien dit in het
licht van de plaatselijke omstandigheden
passend is.
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