
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.

P6_TA(2004)0041

Wsparcie makrofinansowe dla Serbii i Czarnogóry *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej
makrofinansowego wsparcia dla Serbii i Czarnogóry, zmieniającej decyzję 2002/882/WE przewidu-
jącą dalsze makrofinansowe wsparcie dla Federalnej Republiki Jugosławii (COM(2004)0605

— C6-0146/2004 — 2004/0204(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2004)0605) (1),

— uwzględniając art. 308 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0146/2004),

— uwzględniając art. 51 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A6-0025/2004),

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)0042

Powołanie członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie powołania Kikisa Kazamiasa na stanowisko Członka
Trybunału Obrachunkowego (C6-0116/2004 — 2004/0811(CNS))

Parlament Europejski,

— uwzględniając art. 247 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz art. 160b ust. 3
Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, na mocy których Rada skonsulto-
wała się z Parlamentem (C6-0116/2004),

— uwzględniając, że na posiedzeniu w dniu 6 października 2004 r. Komisja Kontroli Budżetowej przesłu-
chała osobę desygnowaną przez Radę na członka Trybunału Obrachunkowego oraz rozważyła jej kwa-
lifikacje w świetle wymogów określonych w art. 247 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro-
pejską oraz art. 160b Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,
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