
Poprawka 7
Artykuł 4

Poszczególne państwa kwalifikują się do uzyskania pożyczki lub
kredytu do wysokości limitu, gdy spełnia określone warunki
zgodne z porozumieniami zawartymi z tym państwem przez
UE na wysokim szczeblu, dotyczącymi aspektów politycznych
i makroekonomicznych. Komisja ustala, kiedy dane państwo
spełnia określone uwarunkowania i zawiadamia o tym EBI.

Poszczególne państwa kwalifikują się do uzyskania pożyczki lub
kredytu do wysokości limitu, gdy spełniają określone warunki
zgodne z polityką Unii Europejskiej oraz porozumieniami
zawartymi z tym państwem przez UE na wysokim szczeblu,
dotyczącymi aspektów politycznych i makroekonomicznych.
Komisja ustala, kiedy poszczególne państwo spełnia określone
uwarunkowania i zawiadamia o tym EBI po poinformowaniu
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz po przedstawieniu
powodów decyzji.

Poprawka 8
Art. 4a (nowy)

Artykuł 4a

Analiza finansowo-ekonomiczna

EBI proszony jest o przygotowanie analizy finansowo-ekono-
miczne dotyczącej możliwości włączenia, w ramach mandatu
ogólnego, począwszy od 2007 roku, krajów południowego
Kaukazu i Azji Środkowej.

P6_TA(2004)0090

Umowa WE/Sri Lanka o readmisji osób przebywających nielegalnie *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej
zawarcia między Wspólnotą Europejską a Demokratyczno-Socjalistyczną Republiką Sri Lanki
umowy o readmisji osób przebywających nielegalnie (SEC(2003)0255 — 10666/2003 — 12383/

2004 — C6-0070/2004 — 2003/0043(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt decyzji Rady (SEC(2003)0255, 10666/2003 oraz 12383/2004) (1),

— uwzględniając art. 63 ust. 3 lit. b) oraz art. 300 akapit pierwszy zdanie drugie Traktatu WE,

— uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się
z Parlamentem (C6-0070/2004),

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

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0048/2004),

1. zatwierdza zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak
również rządom i parlamentom Państw Członkowskich oraz Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri
Lanki.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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