
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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— 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;

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 25
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, udoskonalenie perspektyw
kariery dla naukowców we Wspólnocie, jak również otwarcie
Wspólnoty dla obywateli państw trzecich, którzy mogliby ewen-
tualnie być przyjęci w celu prowadzenia badań naukowych.

(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, promowanie uczestnictwa kobiet w
badaniach naukowych, rozszerzanie możliwości szkolenia i
mobilności w dziedzinie badań, udoskonalenie perspektyw
kariery dla naukowców we Wspólnocie, jak również otwarcie
Wspólnoty dla obywateli państw trzecich, którzy mogliby ewen-
tualnie być przyjęci w celu prowadzenia badań naukowych.

Poprawka 26
Ustęp 1 litera c

c) zagwarantować obywatelom państw trzecich możliwość
podjęcia pracy w charakterze naukowca bez żadnych mak-
symalnych ograniczeń czasowych, z wyjątkiem sytuacji, w
których wyjątek jest uzasadniony wymaganiami państwa
pochodzenia naukowca;

c) zagwarantować obywatelom państw trzecich możliwość
podjęcia pracy w charakterze naukowca bez żadnych mak-
symalnych ograniczeń czasowych, z wyjątkiem sytuacji, w
których dany obywatel państwa trzeciego nie posiada waż-
nego paszportu ani innego ważnego dokumentu podróż-
nego, lub jeżeli stanowi zagrożenie dla porządku publicz-
nego, bezpieczeństwa publicznego albo zdrowia
publicznego;

Poprawka 27
Ustęp 2 litera b

b) zagwarantować obywatelom państw trzecich, pracującym w
charakterze naukowców, że ich dokumenty pobytowe będą
odnawiane na czas nieograniczony, za wyjątkiem sytuacji,
w których wyjątek jest uzasadniony wymaganiami pań-
stwa pochodzenia naukowca;

b) zagwarantować obywatelom państw trzecich, pracującym w
charakterze naukowców, że ich dokumenty pobytowe będą
odnawiane na czas nieograniczony, za wyjątkiem sytuacji,
w których dany obywatel państwa trzeciego nie posiada
ważnego paszportu ani innego ważnego dokumentu pod-
różnego, lub stanowi zagrożenie dla porządku publicz-
nego, bezpieczeństwa publicznego albo zdrowia publicz-
nego;
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Poprawka 28
Ustęp 4 litera d

d) wyznaczyć osobę kontaktową w ministerstwie zajmującym
się badaniami naukowymi, która byłaby odpowiedzialna za
przyjmowanie naukowców z państw trzecich;

d) wyznaczyć osobę kontaktową w ministerstwie zajmującym
się badaniami naukowymi i innowacjami, która byłaby
odpowiedzialna za przyjmowanie naukowców z państw
trzecich;

P6_TA(2005)0089

Naukowcy z krajów trzecich — jednolite wizy ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu zalecenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady mającego na celu ułatwienie wydawania przez Państwa Członkowskie jednolitych
wiz krótkoterminowych dla naukowców będących obywatelami państw trzecich przemieszczają-
cych się w celu prowadzenia badań naukowych w Unii Europejskiej (COM(2004)0178 — C6-0013/

2004 — 2004/0063(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2004)0178) (1),

— uwzględniając art. 251ust. 2 oraz art. 62 ust. 2 lit. b) pkt ii) Traktatu WE, zgodnie z którymi projekt
został im przedstawiony przez Komisję (C6-0013/2004),

— 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 ponowne jej opracowanie, jeśli ta uznałaby za stosowne zmianę tego projektu
w sposób istotny lub zastąpienie go innym tekstem;

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

(1) Dotychczas niepublikowane w Dzienniku Urzędowym.

P6_TC1-COD(2004)0063

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 kwietnia 2005 r.
w celu przyjęcia zalecenia 2005/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ułatwienia wyda-
wania przez Państwa Członkowskie jednolitych wiz krótkoterminowych dla naukowców z państw
trzecich podróżujących w ramach Wspólnoty Europejskiej w celu dokonywania badań naukowych

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. b) pkt
(ii),

uwzględniając wniosek Komisji,
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