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Kadencja dyrektora wykonawczego i dyrektorów Europejskiej Agencji Bezpie-
czeństwa Lotniczego ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 w odniesieniu
do kadencji dyrektora wykonawczego i dyrektorów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotni-

czego (COM(2005)0190 — C6-0151/2005 — 2005/0087(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)
0190) (1),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 80 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został
przedstawiony przez Komisję (C6-0151/2005),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A6-0362/
2005),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

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.

P6_TC1-COD(2005)0087

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 grudnia 2005 r.
w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 w odniesieniu do kadencji dyrektora wykonawczego i dyrekto-

rów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 80 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu (2),

(1) Dz.U. C z …, str.
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2005 r.
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a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Należy ujednolicić zasady dotyczące warunków i procedur, mających zastosowanie do przedłużenia
kadencji dyrektora, zastępcy dyrektora lub, w określonych przypadkach, przewodniczącego niektórych
agencji wspólnotowych.

(2) Należy przewidzieć powołanie dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotni-
czego na wniosek Komisji, po wysłuchaniu opinii przedstawiciela powołanego przez Parlament Euro-
pejski.

(3) Właściwym jest przewidzenie możliwości jednorazowego przedłużenia kadencji po dokonaniu stosow-
nej oceny oraz po wysłuchaniu opinii przedstawiciela powołanego przez Parlament Europejski.

(4) Należy zatem zmienić rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15
lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej
Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (1),

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Art. 30 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 otrzymuje następujące brzmienie:

a) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Dyrektor wykonawczy Agencji jest powoływany i odwoływany przez Zarząd na wniosek Komisji,
po wysłuchaniu opinii przedstawiciela powołanego przez Parlament Europejski; kryteriami powołania
są dokonania, udokumentowane kompetencje i doświadczenie w dziedzinie lotnictwa cywilnego.
Zarząd podejmuje decyzję większością trzech czwartych głosów swoich członków.”

b) ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Kadencja dyrektora wykonawczego trwa pięć lat. Na wniosek Komisji, po wysłuchaniu opinii przed-
stawiciela powołanego przez Parlament Europejski i po dokonaniu oceny może ona zostać jednora-
zowo przedłużona na okres nie dłuższy niż pięć lat.

Przy dokonywaniu oceny Zarząd uwzględnia w szczególności:

— wyniki uzyskane w trakcie pierwszej kadencji oraz sposób ich osiągnięcia;

— zadania i potrzeby agencji na następne lata.”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie […] dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Człon-
kowskich.

Sporządzono w …

W imieniu Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący

W imieniu Rady
Przewodniczący

(1) Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1701/2003
(Dz.U. L 243 z 27.9.2003, str. 5).
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