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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;
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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.
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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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