
Poprawka 10
Artykuł 10 ustęp 1

1. Komisja jest uprawniona do: 1. Komisja po konsultacji z Parlamentem Europejskim, jest
uprawniona do:

a) zmiany załącznika I na podstawie ustaleń dokonanych
przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjedno-
czonych lub Komitet ds. Sankcji, oraz

a) sporządzenia i zmiany na podstawie ustaleń dokonanych
przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjedno-
czonych lub Komitet ds. Sankcji wykazu osób fizycznych
i prawnych lub podmiotów określonych w art. 2, których
fundusze i zasoby gospodarcze powinny zostać zamrożone
i do poprawienia wykazu, w przypadku stwierdzonych błę-
dów, oraz

b) zmiany załącznika II na podstawie informacji dostarcza-
nych przez Państwa Członkowskie.

b) zmiany załącznika na podstawie informacji dostarczanych
przez Państwa Członkowskie.

O sporządzeniu i zmianie wykazu określonego w ust. 1 lit. a)
Komisja informuje uprzednio w formie poufnej komisję Parla-
mentu Europejskiego odpowiedzialną za wolności obywatel-
skie, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne oraz komisję odpo-
wiedzialną za rozwój.

Poprawka 11
Załącznik I

skreślono.

P6_TA(2005)0251

Pogwałcenie embarga na broń nałożonego na Demokratyczną Republikę Konga *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady wprowa-
dzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym
embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga (COM(2005)0227

— C6-0185/2005 — 2005/0101(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0227) (1),

— uwzględniając wspólne stanowisko 2005/440/WPZB (2),

— uwzględniając art. 60 oraz 301 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 308 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0185/2005),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
oraz opinię Komisji Rozwoju Regionalnego (A6-0194/2005),

1. zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej projektu, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
(2) Dz.U. L 152 z 15.6.2005, str. 22.
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3. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne odstąpić od przyjętego przez Parlament tekstu, o
poinformowanie go o tym fakcie;

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

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

TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKI PARLAMENTU

Poprawka 1

Punkt 3 a preambuły (nowy)

(3a) W ramach wykonywania środków przewidzianych
w rezolucji 1572(2004) Rady Bezpieczeństwa ONZ, Wspól-
nota powinna zapewnić że powyższe środki są skoordynowane
z procedurami prowadzonymi obecnie w ramach porozumienia
o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karai-
bów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej
Państwami Członkowskimi z drugiej strony, podpisanej
w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. (1), ze szczególnym uwz-
ględnieniem jej art. 8 i 96.

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3.

Poprawka 2

Punkt 3 b preambuły (nowy)

(3b) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu nie
stanowią uszczerbku dla przyjęcia innych środków mających
na celu ściganie i osądzenia, zgodnie z postanowieniami mię-
dzynarodowych konwencjami praw człowieka, osób podejrze-
wanych o poważne naruszenia praw człowieka
i międzynarodowego prawa humanitarnego, w szczególności
przez Międzynarodowy Trybunał Karny, w oparciu o decyzję
o odsyłaniu spraw ad hoc do Trybunału przez Demokratyczną
Republikę Konga z dnia 19 kwietnia 2004 r. zgodnie z art. 12
Statutu Rzymskiego.

Poprawka 3

Artykuł 2 ustęp 1

1. Wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze należące do, lub
znajdujące się w posiadaniu lub będące własnością, osób fizycz-
nych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych
w załączniku A zostają zamrożone.

1. Wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze należące do, lub
znajdujące się w posiadaniu lub będące własnością, osób fizycz-
nych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych
w wykazie sporządzonym przez Komisję zgodnie z art. 9 zos-
tają zamrożone.

Poprawka 4

Artykuł 2 ustęp 2

2. Żadne fundusze lub zasoby gospodarcze nie zostaną udo-
stępnione, bezpośrednio lub pośrednio, dla lub na rzecz osób
fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienio-
nych w załączniku I.

2. Żadne fundusze lub zasoby gospodarcze nie zostaną udo-
stępnione, bezpośrednio lub pośrednio, dla lub na rzecz osób
fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienio-
nych w wykazie sporządzonym przez Komisję zgodnie z art. 9.
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Poprawka 5
Artykuł 4 litera c)

c) zastaw lub wyrok nie jest ustanowiony lub wydany na
rzecz osoby, podmiotu lub organu wymienionego
w załączniku I;

c) zastaw lub wyrok nie jest ustanowiony lub wydany na
rzecz osoby, podmiotu lub organu wymienionego
w wykazie sporządzonym przez Komisję zgodnie z art. 9;

Poprawka 6
Artykuł 6 ustęp 3

3. Informacja dostarczona lub otrzymana zgodnie z ust. 1
i 2 jest wykorzystywana jedynie do celów w jakich została
dostarczona lub otrzymana.

3. Informacja dostarczona lub otrzymana zgodnie z ust. 1
i 2 jest wykorzystywana jedynie do celów w jakich została
dostarczona lub otrzymana. Jest ona wykorzystywana jedynie
przez okres niezbędny do przeprowadzenia operacji zamrożenia
funduszy i zasobów gospodarczych i podlega przepisom gwa-
rantującym ochronę danych.

Poprawka 7
Artykuł 8 a (nowy)

Artykuł 8 a

Osoby fizyczne i prawne oraz podmioty i organy, których fun-
dusze zostały zamrożone z nieuzasadnionych powodów, otrzy-
mują odszkodowanie odpowiadające rodzajowi i wielkości
poniesionej szkody.

Poprawka 8
Artykuł 9

1. Komisja jest upoważniona do: 1. Komisja, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, jest
upoważniona do:

a) zmieniania załącznika I na podstawie stwierdzeń dokona-
nych przez Komitet ds. Sankcji;

a) sporządzenia i zmieniania na podstawie stwierdzeń doko-
nanych przez Radę Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych
i Komitet ds. Sankcji wykazu osób fizycznych lub praw-
nych, podmiotów lub organów, o których mowa w art. 2,
których fundusze i zasoby gospodarcze powinny zostać
zamrożone, korygowania wykazu w przypadku stwierdzo-
nego błędu oraz

b) zmieniania załącznika II na podstawie informacji dostar-
czonych przez Państwa Członkowskie.

b) zmieniania załącznika na podstawie informacji dostarczo-
nych przez Państwa Członkowskie.

O sporządzeniu i wprowadzeniu zmian do wykazu, o którym
mowa w ust. 1 lit. a), Komisja informuje z wyprzedzeniem,
w formie poufnej, Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawied-
liwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisję Rozwoju Parla-
mentu Europejskiego.

Poprawka 9
Załącznik I

Niniejszy załącznik zostaje skreślony.
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