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Układ WE/Szwajcaria: Swobodny przepływ osób ***

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej
zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich, protokołu do umowy
między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony a Konfederacją
Szwajcarską z drugiej strony w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem w
charakterze Umawiających się Stron, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryj-
skiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych
Państw do Unii Europejskiej (12585/2004 — COM(2004)0596 — C6-0247/2004 — 2004/0201

(AVC))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt decyzji Rady (COM(2004)0596) (1),

— uwzględniając protokół do umowy o współpracy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją
Szwajcarską (12585/2004) (1),

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 300 ust. 3 akapit
drugi, w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy, drugie zdanie oraz art. 310 Traktatu WE (C6-0247/
2004),

— uwzględniając art. 75 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
(A6-0058/2005),

1. wyraża zgodę na zawarcie protokołu;

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

(1) Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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System Informacyjny Schengen — dostęp służb odpowiedzialnych za rejestrację
pojazdów***II

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przy-
jęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Konwencję wykonawczą do
Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspól-
nych granicach, w zakresie dostępu do Systemu Informacyjnego Schengen służb odpowiedzialnych
w Państwach Członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów (14238/1/2004 —

C6-0007/2005 — 2003/0198(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wspólne stanowisko Rady (14238/1/2004 – C6-0007/2005) (1),

— uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (2) dotyczące projektu Komisji przedstawionego
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2003)0510) (1),

(1) Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
(2) Dz.U. C 103 E z 29.4.2004, str. 794.
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