
27. odnotowuje aktualne dyskusje na temat znaków jakości dla morskich autostrad, które można opra-
cować dla operacji kombinowanych wykorzystujących żeglugę bliskiego zasięgu i spełniających określoną
liczbę kryteriów jakości; odnotowuje, że znak jakości dla morskich autostrad można by przyznawać dla
istniejących operacji wysokiej jakości oraz dla innych operacji, w przypadku których podjęte zostaną zobo-
wiązania osiągnięcia wymaganego poziomu jakości, przy wsparciu z funduszy publicznych przyznanych
zgodnie z zasadami wspólnotowymi lub bez takiego wsparcia;

28. wzywa do przyjęcia wydajnych, przejrzystych i dostatecznych ustaleń dotyczących sposobów finan-
sowania działań związanych z morskimi autostradami i liniami żeglugi bliskiego zasięgu, które pozwolą na
osiągnięcie optymalnej komplementarności, a nawet dodatkowego finansowania, tak aby zgodnie ze wspól-
notowymi przepisami prawnymi i w razie potrzeby przy udziale linii publicznych umożliwić uruchomienie
nowych trwałych i zdolnych do utrzymania się na rynku linii (które jednak w żaden sposób nie mogą
wywierać negatywnego wpływu na istniejące usługi żeglugi bliskiego zasięgu);

29. nalega, aby zwiększenie popytu traktowane było jako kryterium priorytetowe w warunkach zawar-
tych w wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwowej dla transportu morskiego;

30. wzywa do sprecyzowania przepisów wspólnotowych dotyczących procedur zawierania umów w
zakresie uruchomienia operacji związanych z eksploatacją morskich autostrad oraz dotyczących warunków
zgodności z prawem konkurencji krajowego publicznego finansowania projektów żeglugi bliskiego zasięgu i
morskich autostrad;

*
* *

31. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

P6_TA(2005)0087

Naukowcy z państw trzecich: specjalna procedura *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Rady dotyczącej
specjalnej procedury przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań nauko-

wych (COM(2004)0178 — C6-0011/2004 — 2004/0061(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji (COM(2004)0178) (1),

— uwzględniając art. 63 ust. 3 lit. a) i ust. 4 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 67 Traktatu WE, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0011/
2004),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
oraz opinię Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0054/2005),

1. zatwierdza poprawiony 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 oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o
poinformowanie go o tym fakcie;

(1) Dotychczas niepublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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4. zwraca się do Rady o ponowną konsultację, jeśli zamierza ona w istotny sposób zmienić projekt
Komisji;

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

TEKST PROPONOWANY
PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI
PARLAMENTU

Poprawka 1
Punkt 4 preambuły

(4) Liczbę naukowców, jakiej potrzebować będzie Wspólnota,
aby osiągnąć ustanowiony przez Radę Europejską w Barcelonie
cel zwiększenia wydatków na inwestycje w dziedzinie badań
naukowych do 3% PKB, ocenia się na 700 000. Cel ten musi
zostać osiągnięty przy pomocy serii wzajemnie powiązanych
działań, takich jak uczynienie karier naukowych bardziej atrak-
cyjnymi dla młodych ludzi, rozszerzanie możliwości szkolenia i
mobilności w dziedzinie badań naukowych, udoskonalenie per-
spektyw kariery dla naukowców we Wspólnocie, jak również
otwarcie Wspólnoty dla obywateli państw trzecich, którzy mog-
liby ewentualnie być przyjęci w celu prowadzenia badań nauko-
wych.

(4) Liczbę naukowców, jakiej potrzebować będzie Wspólnota
do roku 2010, aby osiągnąć ustanowiony przez Radę Europej-
ską w Barcelonie cel zwiększenia wydatków na inwestycje w
dziedzinie badań naukowych do 3% PKB, ocenia się na
700 000. Cel ten musi zostać osiągnięty przy pomocy serii wza-
jemnie powiązanych działań, takich jak uczynienie karier nauko-
wych bardziej atrakcyjnymi dla młodych ludzi, promowanie
uczestnictwa kobiet w badaniach naukowych, rozszerzanie
możliwości szkolenia i mobilności w dziedzinie badań nauko-
wych, udoskonalenie perspektyw kariery dla naukowców we
Wspólnocie, jak również otwarcie Wspólnoty dla obywateli
państw trzecich, którzy mogliby ewentualnie być przyjęci w
celu prowadzenia badań naukowych.

Poprawka 2
Punkt 5 preambuły

(5) Niniejsza dyrektywa ma na celu przyczynienie się do osiąg-
nięcia tych celów dzięki popieraniu przyjmowania i mobilności
w celu prowadzenia badań naukowych przez obywateli państw
trzecich w przypadku ich pobytu przekraczającego okres 3 mie-
sięcy, tak aby uczynić Wspólnotę bardziej atrakcyjną dla
naukowców z całego świata i doprowadzić do uczynienia z
niej międzynarodowego centrum badawczego.

(5) Niniejsza dyrektywa ma na celu przyczynienie się do osiąg-
nięcia tych celów dzięki popieraniu przyjmowania i mobilności
w celu prowadzenia badań naukowych przez obywateli państw
trzecich w przypadku ich pobytu przekraczającego okres 3 mie-
sięcy, tak aby uczynić Wspólnotę bardziej atrakcyjną dla
naukowców z całego świata, szczególnie dla naukowców o naj-
wyższych kwalifikacjach i doprowadzić do uczynienia z niej
międzynarodowego centrum badawczego.

Poprawka 3
Punkt 12 preambuły

(12) Ważne jest wspieranie mobilności naukowców jako
środka poszerzającego i konsolidującego kontakty i sieci pomię-
dzy partnerami na poziomie światowym.

(12) Ważne jest wspieranie mobilności obywateli państw trze-
cich, przyjętych w celu prowadzenia badań naukowych w Unii
Europejskiej, jako środka poszerzającego i konsolidującego kon-
takty i sieci pomiędzy partnerami oraz ustanawiającego rolę
Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB) na poziomie świato-
wym.

Poprawka 4
Punkt preambuły 12 a (nowy)

(12a) Z uwagi na to, że łączenie rodzin stanowi podstawową
kwestię, a nawet wstępny warunek mobilności naukowców,
należy ułatwić przyjazd ich rodzin w celu zachowania więzi
rodzinnej.

Poprawka 32
Punkt 12 b preambuły (nowy)

(12b) Czlonkowie rodziny naukowców powinni zatem mieć
możliwość towarzyszenia im w Panstwie Członkowskim przy-
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jmującym, na takich samych zasadach, jakie zostały przyjęte w
dyrektywie 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 29 kwietnia 2004 r.w sprawie prawa obywateli Unii i
członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i
pobytu na terytorium Państw Członkowskich. (1)

(1) Dz. U. L 158 z 30.4.2004, str. 77.

Poprawka 5
Punkt 14 a preambuły (nowy)

(14a) Z uwagi na ograniczenia w dostępie do rynku pracy
części obywateli Unii Europejskiej, w świetle istniejących
okresów przejściowych, należy dążyć do całkowitego wyłącze-
nia z tych ograniczeń podlegających im naukowców udających
się do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w
celu prowadzenia prac badawczych.

Poprawka 6
Artykuł 1

Niniejsza dyrektywa określa warunki przyjmowania naukowców
będących obywatelami państw trzecich w Państwach Człon-
kowskich, na pobyt dłuższy niż trzy miesiące, w celu wykona-
nia projektu badawczego w ramach umowy przyjęcia z organi-
zacją badawczą.

Niniejsza dyrektywa określa warunki przyjmowania naukowców
będących obywatelami państw trzecich w Unii Europejskiej, na
pobyt dłuższy niż trzy miesiące, w celu wykonania projektu
badawczego w ramach umowy przyjęcia z jedną lub wieloma
organizacjami badawczymi uprawnionymi, w jednym lub w
wielu Państwach Członkowskich.

Poprawka 7
Artykuł 2 litera b)

b) Termin „naukowiec” oznacza obywatela państwa trzeciego,
posiadającego stopień naukowy (magisterski lub jego odpo-
wiednik) i przyjętego na terytorium Państwa Członkow-
skiego Unii Europejskiej w celu realizacji projektu bada-
wczego w organizacji badawczej;

b) Termin „naukowiec” oznacza obywatela państwa trzeciego,
posiadającego stopień naukowy (przynajmniej magisterski
lub jego odpowiednik) i przyjętego na terytorium Państwa
Członkowskiego Unii Europejskiej w celu realizacji projektu
badawczego w organizacji badawczej;

Poprawka 8
Artykuł 4 ustęp 2 akapit 1 a (nowy)

Zezwolenie udzielone organizacji badawczej jest ważne przez
okres pięciu lat z możliwością przedłużenia. Państwa Człon-
kowskie mogą wydać zezwolenie na okres dłuższy. Organizacje
badawcze, którym odmówiono udzielenia zezwolenia, otrzy-
mają pełne uzasadnienie takiej odmowy.

Poprawka 9
Artykuł 4 ustęp 3

3. Państwa Członkowskie udzielają zezwoleń na czas nieok-
reślony publicznym i prywatnym organizacjom, których
główne zadania polegają na prowadzeniu badań naukowych,
a także instytucjom szkolnictwa wyższego Państw Członkow-
skich, w ramach obowiązujących przepisów lub praktyki admi-
nistracyjnej.

3. Państwa Członkowskie mogą wymagać, zgodnie z prawo-
dawstwem krajowym, pisemnego zobowiązania organizacji
badawczej przewidującego, że w przypadku nielegalnego prze-
bywania naukowca na terytorium danego Państwa Członkow-
skiego, organizacja ta przyjmie na siebie odpowiedzialność za
zwrot kosztów pobytu, opieki zdrowotnej i powrotu, finanso-
wanych ze środków publicznych. Odpowiedzialność finansowa
organizacji badawczej kończy się najpóźniej sześć miesięcy po
upływie umowy o przyjęcie.
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Poprawka 10
Artykuł 4 ustęp 4

4. Państwa Członkowskie udzielają zezwoleń organizacjom
publicznym na czas nieokreślony, jeśli oprócz ich podstawo-
wych zadań prowadzą one także działalność badawczą.

skreślono

Poprawka 11
Artykuł 4 ustęp 5

5. Państwa Członkowskie udzielają zezwoleń firmom pry-
watnym na okres pięciu lat z możliwością przedłużenia, jeśli
oprócz ich podstawowej działalności prowadzą one także dzia-
łalność badawczą.

skreślono

Poprawka 12
Artykuł 4 ustęp 6

6. Składając wniosek o zezwolenie organizacja badawcza
zobowiązuje się, wobec przyjmującego Państwa Członkow-
skiego, do poniesienia kosztów pobytu, opieki zdrowotnej i
powrotu naukowców, których przyjmie, i do wydania im
zaświadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 3. Organizacja
badawcza będzie ponosić odpowiedzialność za wymienione
koszty przez okres jednego roku od daty wygaśnięcia umowy
przyjęcia, o której mowa w art. 5 lub od daty powiadomienia
Państwa Członkowskiego przez organizację o zaistnieniu zda-
rzenia uniemożliwiającego wykonanie umowy na mocy art. 5
ust. 4, aż do opuszczenia terytorium Unii Europejskiej przez
naukowca.

skreślono

Poprawka 13
Artykuł 4 ustęp 7

7. W ciągu dwóch miesięcy od dnia wygaśnięcia odnośnej
umowy o przyjęcie zatwierdzone organizacje dostarczą orga-
nom, wyznaczonym do tego celu przez Państwo Członkowskie,
potwierdzenie, że zrealizowane zostały prace w ramach każdego
projektu badawczego, w związku z którym zawarły one umowę
o przyjęcie zgodną z art. 5.

7. Państwa Członkowskie mogą zastrzec, by w ciągu dwóch
miesięcy od dnia wygaśnięcia odnośnej umowy o przyjęcie
zatwierdzone organizacje dostarczyły właściwym organom,
wyznaczonym do tego celu przez Państwo Członkowskie,
potwierdzenie, że zrealizowane zostały prace w ramach każdego
projektu badawczego, w związku z którym zawarły one umowę
o przyjęcie zgodną z art. 5.

Poprawka 14
Artykuł 4 ustęp 9

9. Państwo Członkowskie może odmówić odnowienia lub
zadecydować o wycofaniu zezwolenia udzielonego organizacji
badawczej, która przestała spełniać warunki określone w ust.
2–7, lub takiej, która podpisała umowę przyjęcia z obywatelem
państwa trzeciego, w odniesieniu do którego Państwo Człon-
kowskie zastosowało art. 8 ust. 1. Jeżeli odmówiono udzielenia
zezwolenia lub je wycofano, lub jeżeli nie przedłużono zezwo-
lenia na podstawie art. 8 ust. 1, dana organizacja nie może ubie-
gać się o ponowne wydanie zezwolenia przed upływem pięciu
lat od dnia opublikowania decyzji o wycofaniu lub odmowie
odnowienia.

9. Państwo Członkowskie może odmówić odnowienia lub
zadecydować o wycofaniu zezwolenia udzielonego organizacji
badawczej, która przestała spełniać warunki określone w ust.
2–7, lub takiej, która podpisała umowę przyjęcia z obywatelem
państwa trzeciego, w odniesieniu do którego Państwo Człon-
kowskie zastosowało art. 8 ust. 1. Jeżeli odmówiono udzielenia
zezwolenia lub je wycofano, lub jeżeli nie przedłużono zezwo-
lenia na podstawie art. 8 ust. 1, dana organizacja nie może ubie-
gać się o ponowne wydanie zezwolenia przed upływem pięciu
lat od dnia opublikowania decyzji o wycofaniu lub odmowie
odnowienia. Organizacje badawcze nie będą ponosić odpowie-
dzialności za naruszenie warunków wyszczególnionych w art.
6 lit. a) i d), o ile nie istnieje uzasadnione podejrzenie o ich
działanie w zmowie z naukowcem w celach bezprawnych.

9.2.2006 PL C 33 E/149Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wtorek 12 kwiecień 2005

TEKST PROPONOWANY
PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI
PARLAMENTU



Poprawka 16
Artykuł 7

Państwa Członkowskie wydają dokument pobytowy na okres
jednego roku lub dłuższy, i odnawiają go corocznie, o ile
warunki określone w art. 5 i 6 są w dalszym ciągu spełniane.
Jeżeli harmonogram projektu badawczego jest przewidziany na
okres krótszy niż jeden rok, dokument pobytowy jest wyda-
wany na okres równy czasowi trwania realizacji projektu.

Państwa Członkowskie wydają dokument pobytowy na okres
równy okresowi obowiązywania umowy przyjęcia. Na wniosek
osoby zainteresowanej, okres ten może zostać wydłużony o
trzydzieści dni.

Poprawka 17
Artykuł 7 a (nowy)

Artykuł 7a
Członkowie rodziny

1. Państwa Członkowskie zezwalają na przybycie i pobyt
członków rodzin naukowców.

2. Za członków rodziny uważa się:

a) współmałżonka;
b) partnera, z którym obywatel Unii zawarł zarejestrowany

związek partnerski, na podstawie ustawodawstwa danego
Państwa Członkowskiego, jeżeli ustawodawstwo przyjmu-
jącego Państwa Członkowskiego uznaje równoważność
między zarejestrowanym związkiem partnerskim a mał-
żeństwem, oraz zgodnie z warunkami ustanowionymi w
odpowiednim ustawodawstwie przyjmującego Państwa
Członkowskiego;

c) bezpośrednich zstępnych, którzy nie ukończyli dwudzies-
tego pierwszego roku życia lub pozostają na utrzymaniu,
oraz tych współmałżonka lub partnera, jak zdefiniowano
w lit. b);

d) bezpośrednich wstępnych pozostających na utrzymaniu
oraz tych współmałżonka lub partnera, jak zdefiniowano
w lit. b);

Przyjmujące Państwo Członkowskie ma prawo do zastosowa-
nia korzystniejszych warunków.

Poprawka 18
Artykuł 8 ust. 2

2. Państwa Członkowskie mogą cofnąć lub odmówić odno-
wienia zezwolenia na pobyt ze względu na politykę publiczną,
bezpieczeństwo publiczne lub zdrowie publiczne. Podejmując
taką decyzję, Państwa Członkowskie muszą wziąć pod uwagę
powagę i charakter naruszenia polityki publicznej lub zdrowia
publicznego przez zainteresowaną osobę bądź zagrożenia, jakie
stanowi ta osoba. Właściwe ograny danego Państwa Członkow-
skiego nie mogą odmówić odnowienia ani wycofać zezwolenia
na pobyt lub oddalić jego posiadacza z obszaru państwa z
powodu choroby i niepełnosprawności, którą stwierdzono już
po wydaniu zezwolenia na pobyt.

2. Państwa Członkowskie mogą cofnąć lub odmówić odno-
wienia zezwolenia na pobyt ze względu na bezpieczeństwo
publiczne lub zdrowie publiczne. Podejmując taką decyzję, Pań-
stwa Członkowskie muszą wziąć pod uwagę powagę i charakter
naruszenia bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego przez zain-
teresowaną osobę bądź zagrożenia, jakie stanowi ta osoba.
Właściwe ograny danego Państwa Członkowskiego nie mogą
odmówić odnowienia ani wycofać zezwolenia na pobyt lub
oddalić jego posiadacza z obszaru państwa z powodu choroby
i niepełnosprawności, którą stwierdzono już po wydaniu zezwo-
lenia na pobyt.

Poprawka 19
Artykuł 11

Naukowcy przyjęci zgodnie z niniejszą dyrektywą mogą
nauczać w ośrodkach akademickich, w poszanowaniu prawa i
postępowania administracyjnego Państw Członkowskich i
przestrzegając maksymalnej liczby godzin przyjętych przez
każde Państwo Członkowskie.

Naukowcy przyjęci zgodnie z niniejszą dyrektywą mogą
nauczać zgodnie z obowiązującym prawem krajowym. Państwa
Członkowskie mogą ustalić maksymalną liczbę godzin lub dni
rocznie, w których naukowcy mogą nauczać, jeżeli takie ogra-
niczenie zostało przewidziane w obowiązującym prawie krajo-
wym.

C 33 E/150 PL 9.2.2006Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wtorek 12 kwiecień 2005

TEKST PROPONOWANY
PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI
PARLAMENTU



Poprawka 20
Artykuł 13

1. Posiadacz dokumentu pobytowego wydanego na mocy
niniejszej dyrektywy może, na mocy tego dokumentu razem z
ważnym paszportem lub innym ważnym dokumentem podróż-
nym, zrealizować część swojego projektu badawczego na tery-
torium innego Państwa Członkowskiego, pod warunkiem, że
Państwo to nie uważa, że dany naukowiec stanowi zagrożenie
dla porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub
zdrowia publicznego. Jeśli okaże się to konieczne, mając na
uwadze czas niezbędny do realizacji tej części badań nauko-
wych, podpisana zostanie nowa umowa przyjęcia, na podsta-
wie której naukowcowi wydany zostanie dokument pobytowy
w drugim Państwie Członkowskim.

1. Obywatel z państwa trzeciego, który został przyjęty jako
naukowiec na mocy niniejszej dyrektywy, ma prawo do prowa-
dzenia części swoich prac badawczych w innym Państwie
Członkowskim na warunkach określonych w niniejszym arty-
kule.

2. Ust. 1 nie wpływa na możliwość nałożenia przez Pań-
stwa Członkowskie obowiązku posiadania wizy krótkotermino-
wej w stosunku do obywateli państw trzecich, którzy nie
korzystają z systemu ekwiwalencji wzajemnej określonego w
art. 21 Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen.

2. Jeśli naukowiec przebywa w innym Państwie Członkow-
skim przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy, może pro-
wadzić swoje prace badawcze na podstawie umowy o przyjęcie
zawartej w pierwszym Państwie Członkowskim o ile dysponuje
wystarczającymi środkami finansowymi w innym Państwie
Członkowskim i nie jest uznany za osobę stanowiącą zagroże-
nie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego i
zdrowia publicznego.
2a. Jeśli naukowiec przebywa przez okres przekraczający
trzy miesiące w innym Państwie Członkowskim, Państwa
Członkowskie mogą wymagać zawarcia nowej umowy przyję-
cia dotyczącej jego prac badawczych w danym Państwie Człon-
kowskim. W każdym przypadku warunki określone w art. 5 i
6 powinny być spełnione wobec innego Państwa Członkow-
skiego.
2b. Jeśli właściwe ustawodawstwo uzależnia wykonanie
mobilności od uzyskania wizy lub dokumentu pobytowego,
wiza lub dokument pobytowy zostanie natychmiast przyznany
w terminie, który nie przeszkadza w prowadzeniu badań,
pozostawiając przy tym właściwym władzom wystarczający
czas na rozpatrzenie wniosku.
Państwa Członkowskie nie wymagają od naukowca, by opuścił
ich terytorium w celu przedłożenia wniosku o wizę lub o doku-
ment pobytowy.

Poprawka 21
Artykuł 13 ustęp 2 c (nowy)

2c) W trakcie okresu ważności swojego dokumentu pobyto-
wego naukowiec może złożyć wniosek o zawarcie nowej
umowy przyjęcia w tym samym lub innym Państwie Człon-
kowskim. Nowy wniosek jest rozpatrywany w ramach upro-
szczonej procedury, która nie obejmuje zbadania warunku
zastrzeżonego w art. 5 ust. 2 lit. a) podpunkt ii), jeżeli pierw-
otna organizacja badawcza jest w stanie dostarczyć pisemne
zapewnienie, że prace badawcze zostały zrealizowane z powo-
dzeniem do czasu złożenia nowego wniosku.

Poprawka 22
Artykuł 15 ustęp 1

1. Odpowiednie organy w Państwie Członkowskim powiada-
miają pisemnie wnioskodawcę, zgodnie z procedurami powiada-
miania, określonymi w odpowiednich przepisach krajowych, o
swoich decyzjach dotyczących jego wniosku o przyjęcie lub
odnowienie jego dokumentu pobytowego w nieprzekraczalnym
terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku. Państwa Człon-

1. Odpowiednie organy w Państwie Członkowskim nie-
zwłocznie powiadamiają pisemnie wnioskodawcę, zgodnie z
procedurami powiadamiania, określonymi w odpowiednich
przepisach krajowych, o swoich decyzjach dotyczących jego
wniosku o przyjęcie lub odnowienie jego dokumentu pobyto-
wego w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty wpłynięcia
wniosku. Państwa Członkowskie określają w przepisach krajo-
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kowskie określają w przepisach krajowych konsekwencje, jakie
grożą odpowiednim organom, jeżeli nie podejmą one decyzji
przed upływem ostatecznego terminu. W wyjątkowych wypad-
kach, obejmujących skomplikowane wnioski, ostateczny termin
może być wydłużony.

wych konsekwencje, jakie grożą odpowiednim organom, jeżeli
nie podejmą one decyzji przed upływem ostatecznego terminu.
W wyjątkowych wypadkach, obejmujących skomplikowane
wnioski, ostateczny termin może być wydłużony, ale w żadnym
wypadku nie dłużej niż o 30 dni. Wnioskodawca otrzyma
pełne uzasadnienie takiego wydłużenia terminu.

Poprawka 23
Artykuł 16 ustęp 1 a (nowy)

Opłaty te mogą być pokryte przez organizację badawczą, z
którą zainteresowany ma podpisany kontrakt badawczy.

Poprawka 24
Artykuł 18

Okresowo, a za pierwszym razem najpóźniej do [… (*)], Komi-
sja składa sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie z
wykonania niniejszej dyrektywy w Państwach Członkowskich
oraz proponuje, w odpowiednim przypadku, konieczne zmiany.
W tym celu Państwa Członkowskie przekazują Komisji dane sta-
tystyczne dotyczące wykonania niniejszej dyrektywy.

Okresowo, a za pierwszym razem po dwóch latach od wejścia
w życie niniejszej dyrektywy, Komisja składa sprawozdanie Par-
lamentowi Europejskiemu i Radzie z wykonania niniejszej
dyrektywy w Państwach Członkowskich oraz ze stanu stosowa-
nia środków określonych przez dwa zalecenia Rady i mających
na celu ułatwienie przyjmowania obywateli z państw trzecich
w celach prowadzenia badań naukowych we Wspólnocie Euro-
pejskiej oraz proponuje, w odpowiednim przypadku, konieczne
zmiany i uzupełnienie dyrektywy oraz ewentualne przekształ-
cenie drugiego zalecenia w rozporządzenie. W tym celu Pań-
stwa Członkowskie przekazują Komisji dane statystyczne doty-
czące wykonania niniejszej dyrektywy.

(*) Trzy lata po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.

P6_TA(2005)0088

Ułatwienie przyjmowania naukowców z państw trzecich *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu zalecenia Rady mającego na
celu ułatwienie przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych

we Wspólnocie Europejskiej (COM(2004)0178 — C6-0012/2004 — 2004/0062(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji (COM(2004)0178) (1),

— uwzględniając art. 63 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 67 Traktatu WE, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0012/
2004),

(1) Dotychczas niepublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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