
— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0118/2005),

1. zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadze-
nie znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;

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

P6_TC1-COD(2004)0272

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 26 maja 2005 r. w
celu przyjęcia decyzji nr …/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję 2000/
819/WE Rady w sprawie wieloletniego programu na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w

szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (2001-2005)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 157 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomicznego i Społecznego (1),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (1),

działając zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu (2)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Niezbędne jest zapewnienie ciągłości wspólnotowego wsparcia dla przedsiębiorstw i przedsiębiorczości,
w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

(2) Z tego też względu właściwym jest przedłużenie okresu obowiązywania decyzji 2000/819/WE (3) o
kolejny rok do dnia 31 grudnia 2006 r. oraz zwiększenie finansowej kwoty referencyjnej o 88 500
000 EUR.

(3) Decyzja 2000/819/WE powinna zostać zatem odpowiednio zmieniona,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2000/819/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 ust. 1 finansową kwotę referencyjną „450 mln EUR” zastępuje się kwotą 538 500 000 EUR;

2) w art. 8 datę „31 grudnia 2005 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2006 r.”.

(1) Dz.U. C […] z […], str. […].
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 26 maja 2005 r.
(3) Dz.U. L 333 z 29.12.2000, str. 84. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją nr 593/2004/WE Parlamentu Europejskiego i

Rady (Dz.U. L 268 z 16.8.2004, str. 3).
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Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w …,

W imieniu Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący

W imieniu Rady
Przewodniczący

P6_TA(2005)0190

Umowa WE-Chile dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej
zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotyczącej pewnych aspektów

usług lotniczych (COM(2004)0829 — C6-0011/2005 — 2004/0289(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt decyzji Rady (COM(2004)0829) (1),

— uwzględniając art. 80 ust. 2 i art. 300 ust. 2, akapit pierwszy, zdanie pierwsze Traktatu WE,

— uwzględniając art. 300 ust. 3, pierwszy akapit Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z
Parlamentem (C6-0011/2005),

— uwzględniając art. 51 i 83 ust. 7 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A6-0100/2005),

1. zatwierdza zawarcie umowy;

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

(1) Tekst dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2005)0191

Finansowanie badań i projektów pilotażowych związanych z prowadzeniem
wspólnej polityki rybołówstwa *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej
decyzję Rady 2000/439/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie finansowego udziału Wspólnoty
w wydatkach ponoszonych przez niektóre Państwa Członkowskie w trakcie gromadzenia danych
oraz na finansowanie badań i projektów pilotażowych związanych z prowadzeniem wspólnej poli-

tyki rybołówstwa (COM(2004)0618 — C6-0243/2004 — 2004/0213(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2004)0618) (1),

— uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0243/
2004),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0113/2005),

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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