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Kadencja dyrektora wykonawczego Europejskiego Organu Nadzoru GNSS *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia
Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1321/2004 w odniesieniu do kadencji dyrektora wyko-
nawczego Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (COM(2005)0190 — C6-0204/2005 — 2005/0084

(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

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

— uwzględniając art. 308 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0204/2005),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0355/2005),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przy-
jętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne
wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
PUNKT 1 A PREAMBUŁY (nowy)

(1a) Należy przewidzieć powołanie dyrektora wykonawczego
w oparciu o listę kandydatów zaproponowaną przez Komisję,
po wysłuchaniu opinii przedstawiciela powołanego przez Par-
lament Europejski.

Poprawka 2
PUNKT 2 PREAMBUŁY

(2) Właściwym jest przewidzenie możliwości jednorazowego
przedłużenia kadencji po dokonaniu stosownej oceny.

(2) Właściwym jest przewidzenie możliwości jednorazowego
przedłużenia kadencji po dokonaniu stosownej oceny i po
wysłuchaniu opinii przedstawiciela powołanego przez Parla-
ment Europejski.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 3
ARTYKUŁ1 AKAPIT -1 (nowy)

Artykuł 7 ustęp 2 akapit pierwszy (rozporządzenie (WE) nr 1321/2004)

W art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1321/2004 akapit
pierwszy otrzymuje brzmienie:

„2. Dyrektor wykonawczy powoływany jest przez Radę Admi-
nistracyjną w oparciu o dokonania oraz udokumentowane
umiejętności administracyjne i kierownicze, a także odpowied-
nie kompetencje i doświadczenie, z zaproponowanej przez
Komisję listy przynajmniej trzech kandydatów, po wysłuchaniu
opinii przedstawiciela powołanego przez Parlament Europejski.
Rada Administracyjna podejmuje decyzję większością trzech
czwartych głosów swoich członków.”

Poprawka 4
ARTYKUŁ 1

Artykuł 7 ustęp 2 akapit trzeci (rozporządzenie (WE) nr 1321/2004)

Kadencja dyrektora wykonawczego trwa pięć lat. Na wniosek
Komisji i po dokonaniu oceny może ona zostać jednokrotnie
przedłużona na okres nie dłuższy niż pięć lat.

Kadencja dyrektora wykonawczego trwa pięć lat. Na wniosek
Komisji, po wysłuchaniu opinii przedstawiciela powołanego
przez Parlament Europejski i po dokonaniu oceny może ona
zostać jednokrotnie przedłużona na okres nie dłuższy niż pięć
lat.
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Kadencja dyrektora wykonawczego i zastępcy dyrektora wykonawczego Europej-
skiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach
Państw Członkowskich Unii Europejskiej *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia
Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2007/2004 w odniesieniu do kadencji dyrektora
wykonawczego i zastępcy dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą
Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (COM(2005)0190

— C6-0203/2005 — 2005/0089 (CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

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

— uwzględniając art. 62 ust. 2 lit. a) i art. 66 Traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się z
Parlamentem (C6-0203/2005),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0358/2005),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu


