
13. w związku z tym wzywa Komisję i Radę do corocznego dostarczania sprawozdania dla Parlamentu
Europejskiego i parlamentów krajowych Państw Członkowskich UE w sprawie postępu Turcji w spełnianiu
kryteriów politycznych oraz poprzez zawarcie w tym sprawozdaniu wszystkich zgłoszonych w
danym roku przypadków tortur i liczbę tureckich azylantów przyjętych w danym roku przez Państwa
Członkowskie UE;

14. wzywa Komisję do zalecenia, po rozpoczęciu negocjacji w sprawie poszczególnych rozdziałów, w
przypadku poważnego i trwałego łamania zasad wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i
wolności podstawowych, praw mniejszości i praworządności oraz po konsultacjach z Parlamentem Euro-
pejskim, zawieszenia negocjacji zgodnie z postanowieniami Traktatu o Unii Europejskiej;

15. zauważa, że wpływ budżetowy przystąpienia Turcji do UE może być w pełni oceniony jedynie po
określeniu parametrów negocjacji finansowych z Turcją w kontekście perspektywy finansowej począwszy
od roku 2014;

16. podkreśla, że zalecenie Komisji dotyczące wynegocjowania długich okresów przejściowych, specjal-
nych rozwiązań w dziedzinach takich, jak polityka strukturalna i rolnictwo, i stałych zabezpieczeń dotyczą-
cych swobodnego przepływu pracowników nie powinny negatywnie wpłynąć na starania Turcji mające na
celu dostosowanie się do acquis;

17. podkreśla, że otwarcie negocjacji będzie pierwszym krokiem w długim procesie, który z racji swojej
natury jest procesem otwartym i niekoniecznie „a priori” prowadzi do akcesji; podkreśla jednakże, że celem
negocjacji jest członkowstwo Turcji w UE, ale osiągnięcie tego ambitnego celu zależeć będzie od obustron-
nych wysiłków; dlatego też akcesja nie jest automatyczną konsekwencją rozpoczęcia negocjacji;

18. podkreśla, że Traktat z Nicei nie jest podstawą do zaakceptowania dalszych decyzji w sprawie akcesji
żadnego innego nowego Państwa Członkowskiego i dlatego też nalega, aby w ramach procesu konstytucyj-
nego zostały przeprowadzone konieczne reformy;

19. przypomina, że zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z Kopenhagi w 1993 r., zdolność Unii do
przyjęcia Turcji przy jednoczesnym zachowaniu tempa integracji europejskiej jest — z punktu widzenia
Unii jak też kraju kandydującego — ważnym kryterium akcesji; wspiera Komisję w monitorowaniu
podczas negocjacji zdolności Unii do przyjęcia Turcji oraz przypomina w związku z tym o żądaniu
Komisji włączonym do ostatniej rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie postępów Turcji na drodze
ku akcesji przyjętej 15 grudnia 2004 r., o dysponowaniu wynikami badania wpływu w roku 2005, które
przyniesie użyteczne informacje o tym ważnym aspekcie;

20. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji Europej-
skiej, Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy, Przewodniczącemu Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka oraz rządowi i parlamentowi Turcji.
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Podejmowanie i prowadzenie działalności przez instytucje kredytowe ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady przekształcającej dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. odnoszącą się do podejmowania i prowadzenia działalności
przez instytucje kredytowe (przekształcenie) (COM(2004)0486 — C6-0141/2004 —

2004/0155(COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
(COM(2004)0486) (1),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 47 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przed-
stawiony przez Komisję (C6-0141/2004),
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(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.



— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji Prawnej
(A6-0257/2005),

1. zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie
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)0155

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 28 września 2005 r.
w celu przyjęcia dyrektywy 2006/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do
podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (przekształcenie)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 47 ust. 2 zdania
pierwsze i trzecie,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (2)

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. odnosząca się
do podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (4) została kilka razy w
istotny sposób zmieniona. W związku z nowymi zmianami w powyższej dyrektywie, w celu zacho-
wania przejrzystości wskazane jest dokonanie przekształcenia jej tekstu.

(2) W celu ułatwienia podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe zachodzi
potrzeba usunięcia stwarzających największe przeszkody różnic w ustawodawstwach Państw Człon-
kowskich dotyczących zasad, którym podlegają te instytucje.

(3) W sektorze instytucji kredytowych, z punktu widzenia zarówno swobody przedsiębiorczości, jak i
swobody świadczenia usług finansowych, niniejsza dyrektywa stanowi zasadniczy instrument dla
urzeczywistnienia rynku wewnętrznego.

(4) W komunikacie Komisji z 11 maja 1999 r. zatytułowanym „Wprowadzanie w życie ram dla rynków
finansowych: plan działania” zostały określone różne cele, które powinny zostać osiągnięte dla reali-
zacji rynku wewnętrznego usług finansowych. Celem określonym przez Radę Europejską obradującą
w dniach 23-24 marca 2000 r. w Lizbonie jest wdrożenie planu działań do 2005 r. Ważnym
elementem planu działań jest nowe sformułowanie postanowień odnoszących się do funduszy
własnych.
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(1) Dz.U. C 234 z 22.9.2005, str. 8.
(2) Dz.U. C 52 z 2.3.2005, str. 37.
(3) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 28 września 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzę-

dowym) oraz decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2006 r.
(4) Dz.U. L 126 z 26.5.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/29/WE, (Dz.U. L 70 z 9.3.2006,

str. 50).


