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Wizy na Zimowe Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie w 2006 r. ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego środków przewidzianych w celu uproszczenia pro-
cedur składania wniosków wizowych i wydawania wiz dla członków rodziny olimpijskiej biorą-
cych udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich w Turynie w 2006 r. (COM

(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)
0412) (1),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 62 ust. 2 lit. a) i b) pkt ii) Traktatu WE, zgodnie z którymi
wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6-0275/2005),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
(A6-0313/2005),

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.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

ZAŁĄCZNIK

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr …/2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia dotyczące środków
przewidzianych w celu uproszczenia procedur składania wniosków wizowych i wydawania wiz dla człon-
ków rodziny olimpijskiej biorących udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich w

Turynie w 2006 r.

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. a) i art.
62 ust. 2 lit. b) pkt (ii),

uwzględniając wniosek Komisji,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu Rady (WE) nr 1295/2003 z dnia 15 lipca 2003 r. dotyczącym środków przewidzia-
nych w celu uproszczenia procedur składania wniosków wizowych i wydawania wiz dla członków
rodziny olimpijskiej biorących udział w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich w Atenach (2) usta-
nowiono szczególny, tymczasowy system odstępstw od zwykłych procedur wydawania wiz członkom
rodziny olimpijskiej uczestniczącym w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich w Atenach w
2004 r., aby umożliwić Grecji pełnienie obowiązków gospodarza pierwszych Igrzysk Olimpijskich i
Paraolimpijskich zorganizowanych przez Państwo Członkowskie będące częścią obszaru Schengen bez
granic wewnętrznych oraz aby pozwolić Grecji wypełnić jej zobowiązania wynikające z Karty Olimpij-
skiej.

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2005 r.
(2) Dz.U. L 183 z 22.7.2003, str. 1.
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