
P6_TA(2004)0078

Protokół dodatkowy do porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej UE/San
Marino *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej przy-
jęcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich, Protokołu do Porozumienia o
Współpracy i Unii Celnej pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino,
odnośnie uczestnictwa w nim, jako stron porozumienia, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej,
Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Malty,
Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie ich przystąpie-

nia do Unii Europejskiej (COM(2004)0258 — C6-0048/2004 — 2004/0083(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt decyzji Rady (COM(2004)0258) (1),

— uwzględniając art. 133, art. 308 i art. 300 ust. 2, zdanie drugie, Traktatu WE,

— uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się
z Parlamentem (C6-0048/2004),

— uwzględniając art. 51, art. 83 ust. 7 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A6-0062/2004),

1. zatwierdza przyjęcie protokołu do porozumienia;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, rzą-
dom i parlamentom Państw Członkowskich oraz Republiki San Marino.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2004)0079

Przechowywanie nasienia bydła przeznaczonego do handlu wewnątrzwspólnoto-
wego *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Rady zmieniającej
dyrektywę 87/328/EWG w części dotyczącej przechowywania nasienia byków przeznaczonego do

handlu wewnątrz Wspólnoty (COM(2004)0563 — C6-0117/2004 — 2004/0188(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2004)0563) (1),

— uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0117/
2004),

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

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa (A6-0035/2004),

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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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)0080

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmienia-
jącego rozporządzenie (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (COM(2004)0652 — C6-0162/

2004 — 2004/0234(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2004)0652) (1),

— uwzględniając art. 36 i 37 ustęp 2 trzeci akapit Traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się
z Parlamentem (C6-0162/2004),

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

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa (A6-0034/2004),

1. zatwierdza projekt Komisji;

2. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się 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.

C 226 E/40 PL 15.9.2005Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wtorek 14 grudzień 2004


