
— uzględniając art. 101 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0015/2004),

1. wydaje opinię przychylną w sprawie powołania Kikisa Kazamiasa na członka Trybunału Obrachunko-
wego;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie oraz podanie jej do
wiadomości Trybunałowi Obrachunkowemu, innym instytucjom Wspólnot Europejskich oraz urzędom kon-
troli państwowej w Państwach Członkowskich.

P6_TA(2004)0043

Pasażowalne gąbczaste encefalopatie (TSE) i pasza dla zwierząt

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego
Załącznik IV do rozporządzenia (WE) Nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (TSE) i paszy dla zwierząt

Parlament Europejski,

— uwzględniając art. 152 ust. 1 Traktatu WE,

— uwzględniając rozporządzenie (WE) Nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja
2001 r. ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i eliminacji pewnych postaci zakaźnego
gąbczastego zwyrodnienia mózgu (1), ze zmianami,

— uwzględniając projekt rozporządzenia Komisji zmieniającego Załącznik IV do rozporządzenia (WE) Nr
999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie paszy dla zwierząt (SANCO/3027/2004),

— uwzględniając art. 81 Regulaminu,

A. mając na uwadze art. 2 decyzji Rady 2000/766/WE z 4 grudnia 2000r. w sprawie niektórych środków
ochrony wobec zakaźnego gąbczastego zwyrodnienia mózgu oraz karmienia białkami pochodzenia
zwierzęcego (2) przewidujący, że Państwa Członkowskie zakażą karmienia zwierząt gospodarskich, cho-
wanych, tuczonych lub hodowanych w celu produkcji żywności, przetworzonymi białkami zwierzę-
cymi,

B. mając na uwadze, że art. 7 ust. 2 oraz Załącznik IV rozporządzenia (WE) Nr 999/2001, ze zmianami,
zakazuje skarmiania przeżuwaczy białkami pochodzenia zwierzęcego i paszy zawierającej takie białka,
z wyłączeniem pewnych przypadków szczególnych,

C. mając na uwadze, że Komisja zapewnia w punkcie 3 motywów powyższego projektu rozporządzenia,
że kontrole jakości przeprowadzonych analiz dowiodły, że skuteczność laboratoriów w wykrywaniu
małych ilości białek pochodzących od ssaków w paszy zawierającej mączkę rybną poprawiła się wyraź-
nie od wejścia w życie dyrektywy Komisji 2003/126/WE z 23 grudnia 2003r. w sprawie metody
analitycznej służącej do określenia składników pochodzenia zwierzęcego przy urzędowych kontrolach
paszy (3),

D. mając na uwadze, że Komisja przyjmuje w związku z tym, że podstawa do zakazu skarmiania przeżu-
waczy mączka rybną straciła swą zasadność, a więc zakaz powinien zostać zniesiony. Niemniej jednak
Komisja przyznaje, że konieczna jest stała ocena kompetencji oraz szkolenia pracowników laboratoriów,
aby utrzymać lub poprawić jakość przeprowadzanych kontroli,

(1) Dz. U. L 147 z 31.5.2001, str. 1.
(2) Dz. U. L 306 z 7.12.2000, str. 32.
(3) Dz. U. L 339 z 24.12.2003, str. 78.
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E. mając na uwadze fakt, że na szczeblu UE liczba doświadczonych pracowników laboratoriów, niezbęd-
nych do utrzymania kontroli zgodnie z dyrektywą 2003/126/WE jest niewystarczająca,

F. mając na uwadze, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł w sprawie C-286/02, że to zakaz
skarmiania przeżuwaczy mączką pochodzenia zwierzęcego przyniósł najlepsze wyniki w walce z TSE,

G. mając na uwadze, że białka zwierzęce nie wchodzą w skład naturalnego pożywienia przeżuwaczy,

1. uznaje, że skarmianie przeżuwaczy mączką rybną jest sprzeczne z obowiązkiem spoczywającym na
Wspólnocie zgodnie z art. 152 ust. 1 Traktatu WE;

2. uznaje, że uprawnienia przekazane Komisji na mocy art. 23 rozporządzenia (WE) nr 999/2001 nie
pozwalają na obniżenie poziomu ochrony zdrowia publicznego;

3. wzywa wobec powyższego Komisję do wycofania swego projektu rozporządzenia zmieniającego
Załącznik IV rozporządzenia (WE) Nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie paszy dla
zwierząt (SANCO/3027/2004);

4. wierzy, że w przypadku wszelkich zwierząt gospodarskich, które są chowane, tuczone lub hodowane
dla potrzeb produkcji żywości, każdy rodzaj paszy powinien podlegać ścisłej kontroli;

5. domaga się naukowego ustalenia najwyższego dopuszczalnego poziomu dioksyny w mączce rybnej
przeznaczonej na paszę dla świń i drobiu;

6. daje wyraz silnym wątpliwościom wobec twierdzenia, że wystarczająco dużo doświadczonych pracow-
ników laboratoriów jest dostępnych w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, by utrzymać kontrole
w zakresie mączki rybnej zgodnie z dyrektywą 2003/126/WE;

7. zobowiązuje swego Przewodniczącego do przekazania tej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom Pań-
stw Członkowskich.

P6_TA(2004)0044

Stosunki UE-Indie

Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie stosunków Unia Europejska-Indie (2004/
2195(INI))

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt zalecenia dla Rady złożony przez Glyna Forda w imieniu grupy PSE w sprawie
stosunków UE-Indie (B6-0005/2004),

— uwzględniając Komunikat Komisji w sprawie strategicznego partnerstwa UE-Indie z dnia 16 czerwca
2004 r. (COM(2004)0430),

— uwzględniając piąty szczyt UE-Indie, który miał odbyć się w Hadze 14 października 2004 r., ale odbę-
dzie się tamże 8 listopada 2004 r.,

— uwzględniając ostatnie spotkanie międzyparlamentarne pomiędzy Parlamentem Europejskim
i parlamentem Indii, które miało miejsce w New Delhi w dniach 17-20 kwietnia 2002 r.,

— uwzględniając art. 114 ust. 3 oraz art. 90 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0024/2004),

A. mając na uwadze geostrategiczne znaczenie Indii oraz ich potencjalną rolę w zachowaniu wielostron-
nego porządku światowego, a zwłaszcza ich status największej na świecie wielokulturowej demokracji,

B. mając na uwadze znaczenie Indii z ich różnorodnością religijną, kulturową, etniczną i językową oraz
ważną rolę, jaką Indie odgrywają w dialogu pomiędzy cywilizacjami,
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