
— uwzględniając art. 44 ust. 2, ostatnie zdanie art. 47 ust. 2 oraz art. 55, 57 ust. 2, 71, 80 ust. 2, 93, 94,
133 i 181a, w połączeniu z drugim zdaniem art. 300 ust. 2 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się
z Parlamentem (C6-0020/2004),

— uwzględniając art. 43 ust 1, 51 i 83 ust. 7 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0023/2004);

1. zatwierdza projekt decyzji Rady i Komisji;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji,
a także rządom i parlamentom Państw Członkowskich oraz Republiki Uzbekistanu.

P6_TA(2004)0036

Pomoc przesiedleńcom w rozwijających się krajach Azji i Ameryki Łacińskiej ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2130/2001 w sprawie działań na
rzecz pomocy przesiedleńcom w rozwijających się krajach Azji i Ameryki Łacińskiej (COM(2004)

0126 — C5-0097/2004 — 2004/0040(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2004)
0126) (1),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 179 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi projekt został
przedstawiony przez Komisję (C5-0097/2004),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju (A6-0018/2004);

1. zatwierdza projekt Komisji po poprawkach;

2. uznaje, że uzasadnienie finansowe projektu Komisji odpowiada wysokości środków z pozycji 4 Per-
spektywy Finansowej, zakładając, że władza budżetowa określi odpowiednie środki dla sfinansowania
powyższej kwoty w ramach pułapu wydatków z Perspektywy Finansowej, możliwie poprzez przesunięcia
z innych polityk;

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie
znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;

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

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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