
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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1. zatwierdza projekt Komisji;

2. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o
poinformowanie go o tym fakcie;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne
wprowadzenie znaczących zmian do projektu Komisji;

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

P6_TA(2005)0192

Protokół do umowy WE/Wybrzeże Kości Słoniowej dotyczącej połowów (1 lipca
2004 r. — 30 czerwca 2007 r.) *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europekskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady doty-
czącego zawarcia protokołu ustalającego możliwości połowu i równowartość finansową przewi-
dziane w umowie zawartej pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką Wybrzeża
Kości Słoniowej dotyczącej połowów w wodach Wybrzeża Kości Słoniowej, w okresie trwającym
od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2007 r. (COM(2004)0619 — C6-0138/2004 — 2004/0211(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt rozporządzenia Rady (COM(2004)0619) (1),

— uwzględniając art. 37 oraz art. 300 ust. 2 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z
Parlamentem (C6-0138/2004),

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

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa i opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Rozwoju
(A6-0114/2005),

1. zatwierdza projekt rozporządzenia Rady po poprawkach oraz zatwierdza zawarcie protokołu;

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

TEKST PROPONOWANY
PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI
PARLAMENTU

Poprawka 1
Punkt 3 a preambuły (nowy)

(3a) Istotna jest poprawa jakości informacji przekazywanych
Parlamentowi Europejskiemu; w tym celu Komisja powinna
opracować sprawozdanie roczne na temat wprowadzania w
życie umowy.

Poprawka 2
Punkt 4 a preambuły (nowy)

(4a) Ochrona interesów U E w obszarze rybołówstwa musi
być skoordynowana ze zrównoważonym zarządzaniem zaso-
bami połowowymi pod względem ekonomicznym, społecznym
oraz ekologicznym, a także ze zrównoważonym rozwojem
zamieszkującej tereny nadmorskie ludności żyjącej z rybołów-
stwa.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

C 117 E/120 PL 18.5.2006Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Czwartek 26 maj 2005


