
(3) Porozumienie Międzyinstytucjonalne z dnia 7 listopada 2002 r. dopuszcza możliwość uruchomienia
Funduszu w granicach rocznego pułapu wynoszącego 1 miliard EUR.

(4) Huragan, który miał miejsce w Szwecji, Estonii, na Łotwie oraz Litwie dnia 8 stycznia 2005 r., spełnia
kryteria zezwalające na uruchomienie Funduszu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Uruchamia się Fundusz celem przyznania kwoty 92 880 830 EUR w formie środków na pokrycie zobo-
wiązań z budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005.

Artykuł 2

Decyzja niniejsza zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 17 listopada 2005 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący

W imieniu Rady
Przewodniczący

P6_TA(2005)0438

Projekt budżetu korygującego nr 7/2005

Projekt Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu budżetu korygującego nr 7/2005
Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, sekcja 3 — Komisja (13489/2005 — C6-0358/2005 —

2005/2172(BUD))

Parlament Europejski,

— uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 272 ust. 4
przedostatni akapit,

— uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, a w szczególności jego
art. 177,

— uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w spra-
wie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europej-
skich (1), a w szczególności jego art. 37 i 38,

— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, przyjęty ostatecznie w dniu 16
grudnia 2004 r. (2),

— uwzględniając Porozumienie Międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. pomiędzy Parlamentem Euro-
pejskim, Radą a Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (3),

— 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 (4),

— uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2005 r. o przeznaczeniu
kwoty 92 880 830 EUR z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na pomoc finansową dla Szwecji,
Estonii, Łotwy oraz Litwy z powodu poważnych szkód, spowodowanych przez silną burzę w dniu 8
stycznia 2005 r.,

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.
(2) Dz.U. L 60 z 8.3.2005, str. 1.
(3) Dz.U. C 172 z 18.6.99, str. 1. Porozumienie zmienione decyzją 2003/429/WE (Dz.U. L 147 z 14.6.2003, str. 25).
(4) Dz.U. C 283 z 20.11.2002, str. 1.
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— uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 6/2005 Unii Europejskiej na rok budżetowy
2005, przedstawiony przez Komisję dnia 8 września 2005 r. (SEC(2005)1083),

— uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 7/2005, przyjęty przez Radę w dniu 7 listopada 2005
r. (13489/2005 — C6-0358/2005),

— uwzględniając art. 69 oraz załącznik IV Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0321/2005),

A. mając na uwadze, że Unia Europejska powinna okazywać solidarność z ludnością regionów Państw
Członkowskich dotkniętych katastrofami naturalnymi, mającymi poważne reperkusje dla warunków
życia, środowiska naturalnego oraz gospodarki,

B. mając na uwadze, że odpowiednie środki budżetowe przeznaczone na pomoc finansową zostały uru-
chomione zgodnie z przepisami Funduszu Solidarności Unii Europejskiej oraz Porozumienia Międzyin-
stytucjonalnego z dnia 7 listopada 2002 r. odnoszącymi się do jego finansowania,

C. mając na uwadze, że celem projektu budżetu korygującego nr 7/2005 jest formalne wprowadzenie tych
środków budżetowych do budżetu na rok 2005,

1. przyjmuje z zadowoleniem projekt budżetu korygującego nr 7/2005, którego celem jest bezzwłoczne
wprowadzenie do budżetu na rok 2005 środków budżetowych uzyskanych z części Funduszu Solidarności
Unii Europejskiej, aby możliwa była pomoc dla dotkniętych tymi katastrofami naturalnymi;

2. przyjmuje projekt budżetu korygującego nr 7/2005 bez zmian;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

P6_TA(2005)0439

Nierozprzestrzenianie broni masowego rażenia

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia: rola
Parlamentu Europejskiego (2005/2139(INI))

Parlament Europejski,

— uwzględniając Rezolucję 1540 (2004) Rady Bezpieczeństwa ONZ, opisującą rozprzestrzenianie broni
masowego rażenia (BMR) oraz sposobów jej przenoszenia jako zagrożenie dla międzynarodowego
pokoju i bezpieczeństwa;

— uwzględniając Strategię Bezpieczeństwa Europejskiego (SBE), według której rozprzestrzenianie BMR sta-
nowi potencjalnie najpoważniejsze zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa;

— uwzględniając wdrażanie SBE, a w szczególności strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu BMR (stra-
tegia UE w sprawie BMR), przyjętej przez Radę Europejską dnia 12 grudnia 2003 r.,

— uwzględniając fakt, że wszystkie Państwa Członkowskie Unii Europejskiej są państwami-stronami naj-
ważniejszych porozumień wielostronnych, składających się na system nierozprzestrzeniania, a miano-
wicie układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) z 1968 r., Konwencji o zakazie sprowadza-
nia, badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz
ich zniszczeniu (BTWC) z 1972 r., Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, gromadzenia i
użycia broni chemicznej oraz jej niszczeniu (CWC) z 1993 r., a także Traktatu o zakazie przeprowa-
dzania prób nuklearnych (CTBC) z 1996 r., oraz że dwa Państwa Członkowskie, Wielka Brytania i
Francja, są państwami posiadającymi broń jądrową w rozumieniu układu NPT, jak również, że broń
taktyczna USA jest składowana na terytorium znacznie większej liczby Państw Członkowskich: Niemiec,
Włoch, Wielkiej Brytanii, Grecji, Holandii i Belgii, a także państw ubiegających się o członkowstwo w
UE, w szczególności Turcji,
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