
PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W art. 6 dyrektywy 94/62/WE dodaje się na końcu następujący ustęp:

„11. Państwa Członkowskie, które przystąpiły do Unii Europejskiej na mocy Traktatu Akcesyjnego
z dnia 16 kwietnia 2003 r. mogą odroczyć osiągnięcie celów, o których mowa w ustępach 1 b), d) i e)
do dnia, który same ustalą, jednak nie później niż do 31 grudnia 2012 r. w przypadku Republiki
Czeskiej, Estonii, Cypru, Litwy, Węgier, Słowenii i Słowacji; 31 grudnia 2013 r. w przypadku
Malty; 31 grudnia 2014 r. w przypadku Polski oraz 31 grudnia 2015 r. w przypadku Łotwy.”

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne, nie-
zbędne do wykonania niniejszej dyrektywy, najpóźniej do dnia … (1). Państwa Członkowskie niezwłocznie
powiadomią Komisję o tych przepisach oraz o tabeli korelacji tych przepisów z niniejszą dyrektywy.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie
takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez
Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych
w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w,

W imieniu Parlamentu Europejskiego
W imieniu Rady

Przewodniczący
Przewodniczący

(1) 18 miesięcy od dnia przyjęcia niniejszej dyrektywy.

P6_TA(2004)0056

Europejska Agencja Odbudowy *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmienia-
jącego rozporządzenie Rady (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy (COM

(2004)0451 — C6-0075/2004 — 2004/0133(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2004)0451) (1),

— uwzględniając art. 181a ust. 2, pierwsze zdanie Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się
z Parlamentem (C6-0075/2004),

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

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0031/2004),

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 odstąpić od tekstu przyjętego przez Parlament,
o poinformowanie go o tym fakcie;

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

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

TEKST PROPONOWANY
PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI
PARLAMENTU

Poprawka 1
Punkt 7a preambuły (nowy)

(7a) Zważywszy, że wszelkie zmiany zakresu kompetencji
Agencji wykraczające poza zakres określony w rozporządzeniu
(WE) nr 2667/2000, a w szczególności w jego art. 1, 2 i 15,
także podlegają odpowiednim procedurom budżetowym.

Poprawka 2
ARTYKUŁ 1 PUNKT 4

Artykuł 14 (rozporządzenie (WE) nr 2667/2000)

4. Uchyla się art. 14. 4. Art. 14 otrzymuje następujące brzmienie:

Komisja przedstawi Radzie, do czerwca 2005 r., raport
w sprawie przyszłości Agencji po dniu 31 grudnia 2006 r.

Poprawka 3
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 15 (rozporządzenie (WE) nr 2667/2000)

5. Art. 15 otrzymuje następujące brzmienie: 5. Art. 15 otrzymujenastępujące brzmienie:

Komisja może przekazać Agencji kompetencje w zakresie
realizacji pomocy Wspólnoty, ustanowionej dla Serbii
i Czarnogóry oraz Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Mace-
donii w ramach rozporządzenia (WE) nr 1628/96.

Komisja może przekazać Agencji kompetencje w zakresie
realizacji pomocy Wspólnoty, ustanowionej dla Serbii
i Czarnogóry oraz Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Mace-
donii w ramach rozporządzenia (WE) nr 1628/96.

Komisja może powierzyć Agencji realizację pomocy na
rzecz wspierania rozwoju gospodarczego społeczności
tureckiej Cypru w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr
xx/2004.

Poprawka 4
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5a (nowy)

Artykuł 15a (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 2667/2000)

5a. Dodaje się art. 15a o następującym brzmieniu:

Artykuł 15a

W celu większej jasności i przejrzystości Komisja przed-
stawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, najpóźniej
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do dnia 31 grudnia 2004 r., szczegółowe sprawozdanie,
określające podział zadań między centrami operacyjnymi
Agencji a „zdecentralizowanymi” przedstawicielstwami
Komisji we właściwych regionach, wyjaśniające powody
uzasadniające taki podział oraz prezentujące analizę funk-
cjonowania w praktyce tego podziału we wszystkich właś-
ciwych krajach, a w szczególności w Byłej Jugosłowiań-
skiej Republice Macedonii, w świetle jej wniosku
o członkostwo w UE.

P6_TA(2004)0057

Instrument wsparcia finansowego (Cypr) *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady ustana-
wiającego instrument wsparcia finansowego dla rozwoju gospodarczego społeczności Turków
cypryjskich (COM(2004)0465 — COM(2004)0696 — 13195/2004 — C6-0098/2004 — 2004/0145

(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2004)0465) (1) i zmieniony projekt (COM
(2004)0696) (1),

— uwzględniając projekt rozporządzenia Rady (13195/2004),

— uwzględniając art. 308 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0098/2004),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinię Komisji Budżetowej (A6-0032/
2004),

1. zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2. uznaje, że zestawienie finansowe dołączone do projektu Komisji będzie zgodne z limitem wyznaczo-
nym w perspektywie finansowej, nie powodując ograniczeń w zakresie innych polityk, po podjęciu przez
władzę budżetową decyzji o finansowaniu tego projektu;

3. zwraca się do Rady o wydanie, w możliwie najkrótszym czasie, słusznej i sprawiedliwej decyzji
w kwestii stosunków handlowych;

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

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

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

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

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

POPRAWKI
PARLAMENTU


