
ZAŁĄCZNIK II

ZAŁĄCZNIK

Wieloletni program monitorowania działań w ramach inicjatywy eEurope, rozpowszechniania
dobrych praktyk oraz poprawy bezpieczeństwa sieci i informacji (Modinis)

Orientacyjny podział wydatków w latach 2003 — 2005

Odsetek całości budżetu dla danej kategorii i roku

2003 2004 2005 Razem 2003-2005

Działanie 1 – monito-
rowanie i porównanie
osiągnięć 12% 14% 14% 40%

Działanie 2 — rozpow-
szechnianie dobrych
praktyk 8% 10% 12% 30%

Działanie 3 — analizy i
dyskusje strategiczne 2% 3% 3% 8%

Działanie 4 — poprawa
bezpieczeństwa sieci i
informacji 17% 5% 0% 22%

Odsetek całości 39% 32% 29% 100%

Orientacyjny podział wydatków w roku 2006

Odsetek całości budżetu dla danej kategorii i roku

2006

Działanie 1 – monitorowanie i porównanie osiągnięć 55%

Działanie 2 — rozpowszechnianie dobrych praktyk 30%

Działanie 3 — analizy i dyskusje strategiczne 15%

Działanie 4 — poprawa bezpieczeństwa sieci i informacji 0 %

Odsetek całości 100%

P6_TA(2005)0418

Publiczny radiowy system przywoławczy ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady uchylającej dyrektywę 90/544/EWG w sprawie pasm częstotliwości
wyznaczonych dla skoordynowanego wprowadzenia paneuropejskiego naziemnego publicznego
radiowego systemu przywoławczego we Wspólnocie (COM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/

0147(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)
0361) (1),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedsta-
wiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0248/2005),

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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— uwzględniając art. 51 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0303/2005),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie
znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

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

ZAŁĄCZNIK

DYREKTYWA 2005/…/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia...

uchylająca dyrektywę 90/544/EWG w sprawie pasm częstotliwości wyznaczonych dla skoordynowanego
wprowadzenia paneuropejskiego naziemnego publicznego radiowego systemu przywoławczego we Wspól-

nocie

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1):

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2),

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

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 90/544/EWG (4) nałożyła na Państwa Członkowskie obowiązek wyznaczenia do dnia 31
grudnia 1992 r. czterech kanałów w paśmie radiowym 169,4 do 169,8 MHz dla paneuropejskiego
naziemnego publicznego radiowego systemu przywoławczego (dalej zwanego „ERMES”) i przygotowa-
nia, tak szybko jak to możliwe, planów umożliwiających paneuropejskiemu publicznemu radiowemu
systemowi przywoławczemu zajęcie całego pasma 169,4 do 169,8 MHz, w zależności od zapotrzebo-
wania rynku.

(2) Wykorzystanie pasma 169,4 do 169,8 MHz przez ERMES zmalało lub nawet całkiem ustało we Wspól-
nocie tak, że pasmo to nie jest obecnie skutecznie wykorzystywane przez ERMES i mogłoby zostać
lepiej wykorzystane do innych potrzeb polityki Wspólnoty.

(3) Decyzja nr 676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram
regulacyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o spek-
trum radiowym) (5) ustanowiła wspólnotową politykę i ramy prawne dla zapewnienia koordynacji kon-
cepcji politycznych, a w odpowiednich przypadkach zharmonizowała warunki dostępności i skutecz-
nego korzystania z pasm spektrum radiowego koniecznych do utworzenia i funkcjonowania rynku
wewnętrznego. Decyzja ta pozwala Komisji przyjąć techniczne środki wykonawcze w celu zapewnienia
zharmonizowanych warunków dostępności i skutecznego wykorzystania pasma.

(1) Opinia z dnia 27 października 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
(2) Opinia wydana dnia 17 listopada 2005 r. po nieobowiązkowej konsultacji (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku

Urzędowym).
(3) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2005 r.
(4) Dz.U. L 310 z 9.11.1990, str. 28.
(5) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 1.
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