
44. jest nadal zaniepokojony sporem prawnym między Radą i Komisją na temat wsparcia Wspólnoty
Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) w kwestii zagrożeń związanych z bronią strzelecką i
lekką, co powstrzymuje ustanowienie skutecznych mechanizmów i programów, które pomogłyby rozwiązać
kwestię broni i związanych z nią problemów w Afryce Zachodniej;

45. wzywa Radę i Komisję do oceny roli projektów rozbrojenia, demobilizacji i reintegracji (DDR) w
unijnej polityce dotyczącej stosunków zewnętrznych i na rzecz rozwoju oraz do wyjaśnienia podziału prac
pomiędzy Dyrekcją Generalną ds. Rozwoju i Dyrekcją Generalną ds. Stosunków Zewnętrznych w zakresie
tych polityk; ponadto podkreśla w tym kontekście znaczenie niezależnej unijnej polityki współpracy na
rzecz rozwoju;

46. zachęca Państwa Członkowskie i Komisję do przyłączenia się do Parlamentu Europejskiego w pro-
mowaniu praworządności w stosunkach ze wszystkimi organizacjami regionalnymi i państwami trzecimi,
tak jak odbywa się to w partnerskiej współpracy z instytucjami afrykańskimi, przede wszystkim w zakresie
handlu bronią, poprzez takie organizacje jak Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE, ECOWAS i
Unia Afrykańska;

47. przyjmuje z zadowoleniem proponowaną wszechstronną strategię w sprawie SALW i wzywa Radę
oraz Komisję do wyraźnego określenia konsekwencji budżetowych, jakie przyniesie wsparcie tego typu stra-
tegii, w ramach przysługujących im kompetencji, w latach 2005 i 2006;

*
* *

48. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji, jak
również rządom i parlamentom Państw Członkowskich oraz Sekretarzowi Generalnemu ONZ.

P6_TA(2005)0437

Uruchomienie Funduszu Solidarności

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE zgodnie z pkt. 3 Porozumienia
Międzyinstytucjonalnego z dnia 7 listopada 2002 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą a
Komisją w sprawie finansowania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, uzupełniającego Porozu-
mienie Międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy

procedury budżetowej (COM(2005)0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI))

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji (COM(2005)0401 — C6-0277/2005),

— uwzględniając Porozumienie Międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. pomiędzy Parlamentem Euro-
pejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (1),

— uwzględniając Porozumienie Międzyinstytucjonalne z dnia 7 listopada 2002 r. pomiędzy Parlamentem
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie finansowania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, uzupeł-
niającego Porozumienie Międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. pomiędzy Parlamentem Europej-
skim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (2), a także
warunki regulujące jego stosowanie,

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające
Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (3),

(1) Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie zmienione decyzją 2003/429/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
(Dz.U. L 147 z 14.6.2003, str. 25).

(2) Dz.U. C 283 z 20.11.2002, str. 1.
(3) Dz.U. L 311 z 14.11.2002, str. 3.
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— uwzględniając swoje stanowisko z dnia 10 października 2002 r. w sprawie projektu rozporządzenia
Rady ustanawiającego Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (1),

— uwzględniając rezultaty rozmów trójstronnych w dniu 18 października 2005 r.,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0320/2005),

A. mając na uwadze, że Unia Europejska ustanowiła odpowiednie instrumenty instytucjonalne i budżetowe
w celu pokrywania szkód spowodowanych przez poważne katastrofy naturalne,

B. mając na uwadze, że Szwecja, Estonia, Łotwa oraz Litwa zwróciły się z wnioskami o pomoc w związku
ze szkodami spowodowanymi burzą w dniu 8 stycznia 2005 r.,

C. mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii Europejskiej udzielana Państwom Członkowskim dotknię-
tym katastrofami naturalnymi powinna być jak najszybsza i jak najbardziej skuteczna,

1. zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem do
informacji Rady i Komisji.

(1) Dz.U. C 279 E z 20.11.2003, str. 118.

ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 17 listopada 2005 r.

w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE zgodnie z pkt. 3 Porozumienia Międzyinstytucjonalnego
z dnia 7 listopada 2002 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie finansowania
Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, uzupełniającego Porozumienie Międzyinstytucjonalne z dnia 6
maja 1999 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Porozumienie Międzyinstytucjonalne z dnia 7 listopada 2002 r. pomiędzy Parlamentem Euro-
pejskim, Radą i Komisją w sprawie finansowania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, uzupełniającego
Porozumienie Międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i
Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (1), a zwłaszcza jego punkt 3,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz
Solidarności Unii Europejskiej (2),

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, że:

(1) Unia Europejska ustanowiła Fundusz Solidarności Unii Europejskiej („Fundusz”) w celu okazania solidar-
ności z ludnością zamieszkującą regiony dotknięte klęskami.

(2) W następstwie szkód spowodowanych przez burzę, Szwecja, Estonia, Łotwa oraz Litwa przedstawiły
swoje wnioski o uruchomienie Funduszu przed upływem terminu tygodnia, wyznaczonego przez art.
4 rozporządzenia (WE) nr 2012/2002.

(1) Dz.U. C 283 z 20.11.2002, str. 1.
(2) Dz.U. L 311 z 14.11.2002, str. 3.
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