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Rozporządzenie w sprawie wykonania budżetu *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmienia-
jącego rozporządzenie (WE) nr 382/2001 w odniesieniu do daty jego wygaśnięcia oraz zawartych
w nim niektórych przepisów dotyczących wykonania budżetu (COM(2004)0840 — C6-0044/2005

— 2004/0288(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2004)0840) (1),

— uwzględniając art. 133 i 181a Traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0044/2005),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A6-0154/2005),

1. zatwierdza po poprawkach 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. występuje o rozpoczęcie postępowania pojednawczego przewidzianego we wspólnej deklaracji z dnia
4 marca 1975 r., jeśli Rada uznałaby za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu;

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

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

TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKI PARLAMENTU

Poprawka 1
ARTYKUŁ 1 PUNKT -1 (nowy)

Punkt 9 a preambuły (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 382/2001)

-1) Po punkcie 9 preambuły dodaje się następujący punkt:

„(9a) Program”„Gateway to Japan” oraz „Executive
Training” okazały się tak skuteczne, że należy zaplanować
na przyszłość podobne programy dla innych krajów, np.
Chin.

Poprawka 2
ARTYKUŁ 1 PUNKT -1 a (nowy)

Artykuł 4 litera ha) (nowa) (rozporządzenie (WE) 382/2001)

-1a) W art. 4 po lit. h) dodaje się następującą literę:

„ha) koordynacja działań na obszarze każdego państwa
partnerskiego i pomiędzy różnymi państwami part-
nerskimi.”

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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