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

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinię Komisji Budżetowej (A6-0040/2004);

1. zatwierdza po poprawkach projekt rozporządzenia Rady oraz wyraża zgodę na zawarcie porozumie-
nia;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak
również rządom i parlamentom Państw Członkowskich oraz Związku Komorów.

TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKI PARLAMENTU

Poprawka 1
Artykuł 3a (nowy)

Artykuł 3a
Przed upływem okresu obowiązywania przedłużonego proto-
kołu i przed zawarciem ewentualnego porozumienia przedłuża-
jącego Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu oraz
Radzie sprawozdanie na temat jego stosowania, zawierające
analizę wykorzystania środków przeznaczonych na działania
celowe, w celu oceny wpływu porozumienia na gospodarkę,
społeczeństwo i środowisko.

Poprawka 2
Artykuł 3b (nowy)

Artykuł 3b
1. Na podstawie sprawozdania, o którym mowa w art. 3a
i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, Rada
w stosownych przypadkach upoważnia Komisję do podjęcia
negocjacji w celu zawarcia nowego protokołu.

2. Komisja przedkłada dokument roboczy zawierający prze-
gląd dostępnych rozwiązań mających na celu poprawę prze-
jrzystości i usprawnienie sprawozdawczości finansowej
w zakresie wdrażania działań celowych wynikających
z porozumień dotyczących rybołówstwa.

P6_TA(2004)0105

Stosowanie art. 251 Traktatu WE *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady przewidującej
stosowanie procedury określonej w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską
w odniesieniu do niektórych obszarów objętych tytułem IV części trzeciej Traktatu (15130/2004

— C6-0208/2004 — 2004/0816(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (15130/2004) (1),

— uwzględniając art. 67 ust. 2 akapit drugi Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się
z Parlamentem (C6-0208/2004),

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

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
(A6-0072/2004),

1. zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej projektu;

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

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeżeli uznałaby ona za stosowne
wprowadzenie znaczących zmian do projektu Komisji;

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

TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKI PARLAMENTU

Poprawka 1
Tytuł

Projekt decyzji Rady przewidującej stosowanie procedury okreś-
lonej w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europej-
ską w odniesieniu do niektórych obszarów objętych tytułem IV
części trzeciej Traktatu

Projekt decyzji Rady wprowadzającej w życie art. 67 ust. 2
akapit drugi Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

Poprawka 2
Punkt 7 preambuły

(7) Jednakże Rada Europejska stwierdziła, że do czasu wejś-
cia w życie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy,
Rada powinna nadal stanowić jednomyślnie po konsultacji
z Parlamentem Europejskim w przypadku przyjmowania środ-
ków w zakresie legalnej migracji obywateli państw trzecich do
Państw Członkowskich i pomiędzy Państwami Członkowskimi,
określonymi w art. 63 ust. 3 lit. a) i ust. 4 Traktatu.

(7) Państwa Członkowskie uzgodniły już w dniu 29 paź-
dziernika 2004 r. podczas podpisywania Traktatu ustanawiają-
cego Konstytucję dla Europy, iż środki przewidziane w art. 63
ust. 3 lit. a) i ust. 4 Traktatu WE w zakresie legalnej imigracji
nie powinny wpływać na prawo Państw Członkowskich do
ustalania dopuszczalnej liczby obywateli państw trzecich, któ-
rzy z państw trzecich przybywają na ich terytorium w celu
znalezienia tam zatrudnienia, zarówno w charakterze pracow-
ników, jak i na zasadzie samozatrudnienia.

Poprawka 3
Punkt 10a preambuły (nowy)

(10a) Zniesienie ograniczeń nałożonych w art. 68 Traktatu
WE na właściwość Trybunału Sprawiedliwości w zakresie
tytułu IV Traktatu WE jest konieczne i pilne; Rada Europejska
zwróciła się już do Komisji w dniu 5 listopada 2004 r. o
przedstawienie po konsultacji z Trybunałem projektu decyzji
Rady ustanawiającej zgodnie z art. 225 a Traktatu WE
wyspecjalizowaną izbę sądową, rozpoznającą sprawy związane
z kwestiami określonymi w tymże tytule IV.

Poprawka 4
Art. 1 ust 2a (nowy)

2a Począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r. Rada stanowi
zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu WE
w odniesieniu do przyjmowania środków, o których mowa
w art. 63 ust. 3 lit. a) i ust. 4 Traktatu. Jak ustalono w dniu
29 października 2004 r. podczas podpisywania Traktatu usta-
nawiającego Konstytucję dla Europy, środki te nie powinny
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wpływać na prawo Państw Członkowskich do ustalania
dopuszczalnej liczby obywateli państw trzecich, którzy przyby-
wają na ich terytorium z państw trzecich w celu znalezienia
tam zatrudnienia, zarówno w charakterze pracowników, jak
i na zasadzie samozatrudnienia.

Poprawka 5
Art. 3a (nowy)

Art. 3a

Ust. 1 i 2 art. 68 Traktatu WE nie będą miały zastosowania
od chwili wejścia w życie niniejszej decyzji.

P6_TA(2004)0106

Demokracja, państwo prawa, prawa człowieka i podstawowe wolności
w państwach trzecich *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmienia-
jącego rozporządzenie (WE) nr 976/1999 ustanawiające wymogi wprowadzania w życie działań
wspólnotowych, które w ramach wspólnotowej polityki współpracy przyczyniają się do realizacji
ogólnego celu rozwijania i konsolidacji demokracji i państwa prawa oraz poszanowania praw czło-
wieka i podstawowych wolności w państwach trzecich (COM(2003)0639-6018/2004 — C6-0078/

2004 — 2004/0807(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2003)0639) (1),

— uwzględniając projekt zmieniony przez Radę (6018/2004),

— uwzględniając art. 181a ust. 2 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0078/2004),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinię Komisji Rozwoju (A6-0041/
2004),

1. zatwierdza projekt Komisji ze zmianami Rady;

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.

15.9.2005 PL C 226 E/343Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Czwartek 16 grudzień 2004

TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKI PARLAMENTU


