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Program ARGO *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie propozycji Komisji dotyczącej przyjęcia
decyzji Rady zmieniającej decyzję nr 2002/463/WE dostosowującą program działań dla współpracy
administracyjnej w dziedzinie granic zewnętrznych, wiz, azylu i imigracji (program ARGO) (COM

(2004)0384 — C6-0049/2004 — 2004/0122(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji (COM(2004)0384) (1),

— uwzględniając art. 66 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 67 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0049/
2004),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
(A6-0019/2004),

1. zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej projektu, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

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

4. występuje o rozpoczęcie postępowania pojednawczego przewidzianego we wspólnej deklaracji z dnia
4 marca 1975 r., jeśli Rada uznałaby za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu;

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

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

TEKST PROPONOWANY
PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI
PARLAMENTU

Poprawka 1
punkt 4 preambuły

(4) Władza budżetowa znacząco podniosła środki przezna-
czone na program ARGO na rok 2004 w celu poprawy zarzą-
dzania granicami zewnętrznymi.

skreślony

Poprawka 2
punkt 5 preambuły

(5) W celu propagowania ogólnych celów programu ARGO
należy zwiększyć proponowaną liczbę działań w dziedzinie gra-
nic zewnętrznych i rozważyć nowe rodzaje działań.

(5) W celu propagowania ogólnych celów programu ARGO i
ułatwienia dostępu do niego administracjom krajowymnależy
zwiększyć proponowaną liczbę działań w dziedzinie granic zew-
nętrznych i przewidzieć nowe rodzaje działań.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 3
punkt 6a preambuły (NOWY)

(6a) Aby zapewnić europejską wartość dodaną wszystkim
Państwom Członkowskim należy umożliwić weryfikację
i ocenę ich wkładu do europejskiej sieci kontroli i nadzoru na
granicach zewnętrznych. Z tych samych względów należy usta-
lić pułap dostępnych środków przeznaczonych na działania
pojedynczego Państwa Członkowskiego.

Poprawka 4
art. 1 pkt 1

Art. 10 ust. 1a litera (ba) (nowa) (decyzja 2002/463/WE)

(ba) tworzą wartość dodaną dla wszystkich Państw Człon-
kowskich tak, aby projekty pojedynczego Państwa Człon-
kowskiego przyczyniały się do lepszej koordynacji działań
między Państwami Członkowskimi, a przez to do bardziej
wyrównanego poziomu bezpieczeństwa na wszystkich gra-
nicach zewnętrznych.

Poprawka 5
art. 1 pkt 3 LITERA (a)

Art. 12 ust. 3 litera (a) (decyzja 2002/463/WE)

(a) przygotuje roczny program pracy zawierający określone
cele, priorytety tematyczne, obiektywne kryteria określone
w art. 10 ust. 1a litera b, opis działań określonych w art.
10 ust. 3, które Komisja zamierza podjąć i, jeżeli to
konieczne, listę innych działań;

(a) przygotuje roczny program pracy zawierający określone
cele, priorytety tematyczne, obiektywne kryteria określone
w art. 10 ust. 1a litera b, maksymalną część budżetu rocz-
nego dostępną na działania określone w art. 10 ust 1a,
opis działań określonych w art. 10 ust. 3, które Komisja
zamierza podjąć i, jeżeli to konieczne, listę innych działań;
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Opakowania i odpady opakowaniowe ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowanio-

wych (COM(2004)0127 — C5-0100/2004 — 2004/0045(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2004)
0127) (1),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi projekt został przed-
stawiony przez Komisję (C5-0100/2004),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego
i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0027/2004);

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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TEKST PROPONOWANY
PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI
PARLAMENTU


