
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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Poprawka 1
Punkt 1 preambuły

(1) Rada Europejska wielokrotnie wyrażała swoje silne prefe-
rencje w zakresie przystąpienia zjednoczonego Cypru do UE.
Jak dotąd nie zostało osiągnięte kompleksowe porozumienie
w tej sprawie.

(1) Rada Europejska i Parlament Europejski wielokrotnie
wyrażały swoje silne preferencje w zakresie przystąpienia zjed-
noczonego Cypru do UE. Jak dotąd nie zostało osiągnięte kom-
pleksowe porozumienie w tej sprawie.

Poprawka 3
Art. 3 ust. 2

2. Komisję wspomaga Komitet przewidziany w art. 9 ust. 1
rozporządzenia Rady (EWG) nr 3906/89, w skład którego
wchodzą przedstawiciele Państw Członkowskich, pod przewod-
nictwem przedstawiciela Komisji.

2. Komisję wspomaga Komitet przewidziany w art. 9 ust. 1
rozporządzenia Rady (EWG) nr 3906/89, w skład którego
wchodzi jeden przedstawiciel każdego Państwa Członkow-
skiego, pod przewodnictwem przedstawiciela Komisji.

Poprawka 4
Art. 5 ust. 1

1. Działania podejmowane na mocy niniejszego rozporzą-
dzenia należy wdrażać zgodnie z zasadami ustanowionymi
w tytule IV części 2rozporządzenia Rady 1605/2002. Wszystkie
indywidualne umowy zawierające zobowiązania prawne doty-
czące pomocy udzielonej w ramach niniejszego rozporządzenia
zostaną zawarte w terminie najpóźniej trzech lat od daty prze-
znaczenia środków budżetowych na dany cel.

1. Działania podejmowane na mocy niniejszego rozporzą-
dzenia należy wdrażać zgodnie z zasadami ustanowionymi
w rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002. Wszystkie
indywidualne umowy zawierające zobowiązania prawne doty-
czące pomocy udzielonej w ramach niniejszego rozporządzenia
zostaną zawarte w terminie najpóźniej trzech lat od daty prze-
znaczenia środków budżetowych na dany cel.

Poprawka 5
Art. 5b (nowy)

Art. 5b

Jakiekolwiek zmiany zakresu kompetencji Agencji wykracza-
jące poza zakres określony w rozporządzeniu (WE) nr 2667/
2000 również powinny podlegać odpowiednim procedurom
budżetowym.

Poprawka 6
Art. 6a (nowy)

Artykuł 6a

Wszelkie projekty finansowane na mocy niniejszego rozporzą-
dzenia rozpatrywane są w sposób umożliwiający ustalenie czy
nie wkraczają one w sferę prawa własności jakiegokolwiek
obywatela Unii Europejskiej

Poprawka 7
Art. 8

Corocznie Komisja przesyła Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie raport na temat wykorzystania pomocy Wspólnoty
objętej tym instrumentem. Raport zawiera informacje
o działaniach finansowanych w ciągu roku budżetowego prowa-
dzonych w ramach monitoringu oraz ocenę rezultatów wyko-
rzystania pomocy.

Corocznie do dnia 1 majaKomisja przesyła Parlamentowi Euro-
pejskiemu i Radzie raport na temat wykorzystania w ubiegłym
roku budżetowym pomocy Wspólnoty objętej tym instrumen-
tem. Raport zawiera informacje o działaniach finansowanych
w ciągu tego roku budżetowego prowadzonych w ramach
monitoringu oraz ocenę rezultatów wykorzystania pomocy.
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Poprawka 8
Art. 9

W razie kompleksowego rozwiązania problemu cypryjskiego
Rada, na wniosek Komisji, wypowie się jednomyślnie w kwestii
wprowadzenia do niniejszego rozporządzenia niezbędnych
zmian dostosowujących.

W razie kompleksowego rozwiązania problemu cypryjskiego
Rada, na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem
Europejskim, wypowie się jednomyślnie w kwestii wprowadze-
nia do niniejszego rozporządzenia niezbędnych zmian dostoso-
wujących.

P6_TA(2004)0058

Eksport broni

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie piątego raportu rocznego Rady sporządzonego na
podstawie 8 postanowienia operacyjnego Kodeksu Postępowania Unii Europejskiej w sprawie eks-

portu broni (2004/2103(INI))

Parlament Europejski,

— uwzględniając piąty raport roczny Rady związany z 8. postanowieniem operacyjnym Kodeksu Postępo-
wania Unii Europejskiej w Eksporcie Broni (1),

— uwzględniając wytyczne korzystania z Kodeksu Postępowania Unii Europejskiej w Eksporcie Broni,
w formie ustalonej w dniu 28 października 2003 r. przez grupę roboczą ds. eksportu broni konwen-
cjonalnej (14283/03),

— uwzględniając Wspólne Stanowisko Rady 2003/468/WPZiB z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie kon-
troli pośrednictwa w handlu bronią (2),

— uwzględniając Europejską Strategię Bezpieczeństwa, przyjętą przez Radę w dniu 12 grudnia 2003 r.,

— uwzględniając strategię Unii Europejskiej przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, przyjętą
przez Radę w dniu 12 grudnia 2003 r., której celem jest, inter alia, wzmocnienie praktyk i polityki
kontroli eksportu,

— uwzględniając art. 17 Traktatu UE oraz art. 296 Traktatu WE,

— uwzględniając czwarty raport roczny Rady związany z 8 postanowieniem operacyjnym Kodeksu Postę-
powania Unii Europejskiej w Eksporcie Broni (3), oraz rezolucję Parlamentu z 25 września 2003r. w tej
sprawie (4),

— uwzględniając własną rezolucję z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie komunikatu przekazanego przez
Komisję Radzie, Parlamentowi Europejskiemu, Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu oraz Komitetowi
Regionów — Obronność Europejska — zagadnienia przemysłowe i rynkowe — W stronę polityki UE
w zakresie sprzętu obronnego(Towards an EU Defence Equipment Policy) (5),

— uwzględniając własną rezolucję z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie praw człowieka na świecie
w roku 2003 oraz w sprawie polityki Unii Europejskiej z tym związanej (6),

— uwzględniając własną rezolucję z dnia 18 grudnia 2003 r. (7) w sprawie zniesienia przez UE embarga na
handel bronią z Chińską Republiką Ludową,

(1) Dz.U. C 320 z 31.12.2003, str. 1.
(2) Dz.U. L 156 z 25.6.2003, str. 79.
(3) Dz.U. C 319 z 19.12.2002, str. 1.
(4) Dz.U. C 77 E z 26.3.2004, str. 414.
(5) Dz.U. C 87 E z 7.4.2004, str. 518.
(6) Teksty przyjęte, P5_TA-PROV(2004)0376.
(7) P5_TA-PROV(2003)0599.
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