
TEKSTY PRZYJĘTE

P6_TA(2004)0018

Środki przedakcesyjne na rzecz rolnictwa i rozwoju wiejskiego w państwach
kandydujących (Bułgaria, Rumunia) *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmienia-
jącego rozporządzenie (WE) nr 1268/1999 dotyczące wspólnotowych środków pomocowych na
rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa oraz obszarów wiejskich w państwach
Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w UE w okresie przedakcesyjnym

(COM(2004)0163 — C5-0178/2004 — 2004/0054(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2004)0163) (1),

— uwzględniając art. 308 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się Parlamentem (C5-0178/
2004),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa (A6-0009/2004);

1. zatwierdza projekt Komisji;

2. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o
poinformowanie go o tym fakcie;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne
wprowadzenie znaczących zmian do projektu Komisji;

4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2004)0019

Działania informacyjne i promocyjne na rzecz produktów rolnych *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmienia-
jącego rozporządzenie (WE) nr 2702/1999 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych doty-
czących produktów rolnych w państwach trzecich oraz rozporządzenie (WE) nr 2826/2000
w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wew-

nętrznym (COM(2004)0233 — 11464/2004 — C6-0008/2004 — 2004/0073(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2004)0233) (1),

— uwzględniając zmieniony projekt Rady (11464/2004),

— uwzględniając art. 36 i 37 Traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0008/2004),

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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— uwzględniając art. 51 i 43 ust. 1 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa (A6-0008/2004);

1. zatwierdza projekt Komisji, zmieniony przez Radę;

2. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o
poinformowanie go o tym fakcie;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne
wprowadzenie znaczących zmian do projektu Komisji;

4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

P6_TA(2004)0020

Projekt budżetu korygującego 9/2004

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu budżetu korygującego nr 9 Unii Europej-
skiej na rok budżetowy 2004, Sekcja VIII (B) — Europejski Inspektor Ochrony Danych (13083/

2004 — C6-0132/2004 — 2004/2100(BUD))

Parlament Europejski,

— uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 272 ust. 4
przedostatni akapit,

— uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 177,

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Euro-
pejskich (1), a w szczególności jego art. 37 i 38,

— uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje
i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (2),

— uwzględniając decyzję nr 1247/2002/WE Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 1 lipca 2002
r. w sprawie regulaminu i ogólnych warunków wykonywania obowiązków przez Europejskiego Inspek-
tora Ochrony Danych (3),

— uwzględniając decyzję 2004/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 grudnia 2003 r. usta-
nawiającą niezależny organ kontrolny przewidziany art. 286 Traktatu WE (Europejski Inspektor
Ochrony Danych) (4),

— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, ostatecznie przyjęty w dniu
18 grudnia 2003 r. (5), odpowiednio dostosowany po rozszerzeniu Unii Europejskiej (6),

— uwzględniając Porozumienie Międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. pomiędzy Parlamentem Euro-
pejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i usprawnienia procedury budżetowej (7),

— uwzględniając budżet korygujący nr 2/2004 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (8),

— uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 10/2004 w budżecie Unii Europejskiej na rok
budżetowy 2004, przedstawiony przez Komisję dnia 26 lipca 2004 r. (SEC(2004)1018),

(1) Dz. U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.
(2) Dz. U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.
(3) Dz. U. L 183 z 12.7.2002, str. 1.
(4) Dz. U. L 12 z 17.1.2004, str. 47.
(5) Dz. U. L 53 z 23.2.2004.
(6) Dz. U. C 105 z 30.4.2004, str. 9.
(7) Dz. U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie zmienione decyzją 2003/429/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(Dz. U. L 147 z 14.6.2003, str. 25).
(8) Dz. U. L 128 z 29.4.2004, str. 45.
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