
P6_TA(2004)0107

Rozszerzenie programu działania Wspólnoty na rzecz obrony cywilnej *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej
decyzję 1999/847/WE w odniesieniu do rozszerzenia wspólnotowego programu działań

w dziedzinie ochrony ludności (COM(2004)0512 — C6-0111/2004 — 2004/0162(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2004)0512) (1),

— uwzględniając art. 308 Traktatu WE, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0111/2004),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego
i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0050/2004);

1. zatwierdza projekt Komisji;

2. zwraca się do Rady o powiadomienie Parlamentu jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie zmian do
tekstu zatwierdzonego przez Parlament;

3. zwraca się do Rady o ponowną konsultację z Parlamentem jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie
istotnych zmian do projektu Komisji;

4. zwraca się do Komisji o przedstawienie Parlamentowi i Radzie sprawozdania, nie później niż do
30 czerwca 2006 r., wraz z oceną rozszerzonego wspólnotowego programu działań w dziedzinie ochrony
ludności;

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

(1) Dotychczas niepublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2004)0108

Ochrona raf koralowych w wodach głębokich Oceanu Atlantyckiego *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmienia-
jącego rozporządzenie (WE) 850/98 w zakresie ochrony raf koralowych w wodach głębokich przed
skutkami trałowania w określonych strefach Oceanu Atlantyckiego (COM(2004)0058 — C5-0074/

2004 — 2004/0020(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2004)0058) (1),

— uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C5-0074/
2004),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Natural-
nego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0037/2004);

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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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 odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o
poinformowanie go o tym fakcie;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby 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
PUNKT 1a PREAMBUŁY (nowy)

(1a) Art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 stanowi
również, że zasady którymi powinna kierować się Wspólna Poli-
tyka Rybołówstwa obejmują proces podejmowania decyzji
oparty na przesłankach naukowych oraz szeroki udział uczest-
ników sektora we wszystkich etapach polityki. Oznacza to, że
w zakresie zarządzania połowami na obszarach, w odniesieniu
do których proponuje się środki wspólnotowe w dziedzinie
ochrony i zarządzania, niezbędna jest konsultacja
z Regionalnymi Komitetami Doradczymi.

Poprawka 2
PUNKT 3a PREAMBUŁY (nowy)

(3a) Ochrona tych obszarów przed niekorzystnymi skut-
kami rybołówstwa jest w pełni zgodna z art. 5 i 6 Porozumie-
nia Narodów Zjednoczonych z 1995 r. (1)dotyczącego zasobów
ryb i jest w nich uwzględniona. Dotyczy to w szczególności
postanowień, zgodnie z którymi należy stosować podejście
zapobiegawcze oraz chronić różnorodność biologiczną środowi-
ska morskiego.

Poprawka 3
PUNKT 4 PREAMBUŁY

(4) Badania naukowe dowodzą, że odtworzenie tych ekosys-
temów, zniszczonych przez narzędzia połowowe ciągnione po
dnie, jest niemożliwe lub bardzo utrudnione i żmudne. Dlatego
też należy zakazać używania włoków dennych i podobnych
narzędzi połowowych w strefach, w których ekosystemy te są
jeszcze w dobrym stanie.

(4) Badania naukowe dowodzą, że odtworzenie tych ekosys-
temów, zniszczonych przez narzędzia połowowe ciągnione po
dnie, jest niemożliwe lub bardzo utrudnione i żmudne. Dlatego
też należy zakazać używania narzędzi połowowych, co do któ-
rych jest prawdopodobne, że spowodują realne uszkodzenie raf
koralowych, w strefach, w których ekosystemy te są jeszcze
w dobrym stanie.

Poprawka 7
ARTYKUŁ 1

Art. 30 ust. 4, zdanie wprowadzające (rozporządzenie (WE) nr 850/98)

4. Zabrania się statkom używania włoka dennego lub pod-
obnych sieci ciągnionych po dnie morskim w obszarach ograni-
czonych linią o następujących współrzędnych:

4. Zabrania się używania narzędzi połowowych, co do któ-
rych jest prawdopodobne, że spowodują realne uszkodzenie
raf koralowych i ich ekosystemów, w szczególności włoka den-
nego, dennych sieci skrzelowych lub podobnych sieci ciągnio-
nych po dnie morskim, w obszarach ograniczonych linią o
następujących współrzędnych:

(1) *.
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Poprawka 4
ARTYKUŁ 1

Art. 30 ust. 4a (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 850/98)

4a. Wykonanie ust. 4 wymaga konsultacji z Regionalnymi
Komitetami Doradczymi.

Poprawka 5
ARTYKUŁ 1

Art. 30 ust. 4b (nowy), (rozporządzenie (WE) nr 850/98)

4c. Zakaz ustanowiony w ust. 4 oraz współrzędne określone
w ust. 4 lit. a) i b) zostaną zrewidowane w świetle nowych
dostępnych danych naukowych po dwóch latach od wejścia
zakazu w życie.

Poprawka 8
ARTYKUŁ 1

Art. 30 ust. 4c (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 850/98)

4c. Do dnia 31 grudnia 2005 r. Komisja przedstawi Parla-
mentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oceniające stan
ochrony innych obszarów o podobnie wrażliwym ekosystemie
głębokowodnym w wodach UE. Na podstawie tego sprawozda-
nia Rada podejmie decyzję w sprawie niezbędnych uzupełnień
wykazu zawartego w ust. 4.

P6_TA(2004)0109

Strategiczne wytyczne polityczne

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie głównych wytycznych politycznych Komisji Bar-
roso

Parlament Europejski,

— uwzględniając swoją decyzję z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie powołania José Manuela Durão Barroso
na Przewodniczącego Komisji,

— uwzględniając swoją decyzję z dnia 18 listopada 2004 r. (1) w sprawie powołania składu Komisji na
okres od 22 listopada 2004 r. do 31 października 2009 r.,

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 listopada 2004 r. (2) w sprawie powołania nowej Komisji,

— uwzględniając obecne Porozumienie Ramowe w sprawie stosunków pomiędzy Parlamentem Europej-
skim i Komisją, które zostało zatwierdzone przez Konferencję Przewodniczących w dniu 29 czerwca
2000 r.,

— uwzględniając zobowiązania poczynione przez Komisję w sprawie programu legislacyjnego oraz zwią-
zany z tym harmonogram zatwierdzony przez Konferencję Przewodniczących w dniu 30 stycznia 2002
r.,

— uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

(1) Teksty przyjęte, P6_TA(2004)0064.
(2) Teksty przyjęte, P6_TA(2004)0063.
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