
TEKSTY PRZYJĘTE

P6_TA(2005)0273

Ochrona osób przebywających w pojeździe w przypadku kolizji ***

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej przy-
stąpienia Wspólnoty Europejskiej do Regulaminu nr 94 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych w sprawie przepisów dotyczących homologacji pojazdów
w zakresie ochrony osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia czołowego oraz
do Regulaminu nr 95 w sprawie przepisów dotyczących homologacji pojazdów w zakresie ochrony
osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia bocznego (COM(2004)0672-7590/2005

— C6-0209/2005 — 2004/0243(AVC))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt decyzji Rady (COM(2004)0672 — 7590/2005) (1),

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 3 ust. 3 i art. 4 ust.
2 decyzji Rady 97/836/WE z dnia 27 listopada 1997 r. (2) (C6-0209/2005),

— uwzględniając art. 75 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A6-0218/2005);

1. wyraża zgodę na projekt decyzji Rady;

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

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
(2) Dz.U. L 346, 17.12.1997, str. 78.

P6_TA(2005)0274

Substancje niebezpieczne w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej w celu dostoso-
wania do postępu technicznego Załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elek-

trycznym i elektronicznym (COM(2005)0241)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji (COM(2005)0241),

— uwzględniając dyrektywę 2003/11/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lutego 2003 r. zmie-
niającą po raz dwudziesty czwarty dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie ograniczeń we wprowadza-
niu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (eter pentabromodife-
nylu, eter oktabromodifenylu) (1),

— uwzględniając decyzję Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykony-
wania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (2),

— uwzględniając art. 95 ust. 3 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 81 Regulaminu,

(1) Dz. U. L 42 z 15.2.2003, str. 45.
(2) Dz. U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.
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