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Europejski Rok na rzecz Równych Szans dla Wszystkich (2007) ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parla-
mentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku na rzecz Równych Szans dla Wszyst-
kich (2007) – W kierunku sprawiedliwego społeczeństwa (COM(2005)0225 — C6-0178/2005 —

2005/0107(COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)
0225) (1),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 13 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został
przedstawiony przez Komisję (C6-0178/2005),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
oraz opinię Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0366/2005),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. podkreśla, że środki określone w projekcie legislacyjnym na okres po 2006 r. są uzależnione od
decyzji dotyczącej przyszłych wieloletnich ram finansowych;

3. wzywa Komisję do przedstawienia, w stosownym przypadku, po przyjęciu przyszłych wieloletnich ram
finansowych, projektu mającego na celu dostosowanie finansowej kwoty referencyjnej Europejskiego Roku;

4. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie
znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

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

(1) Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.

P6_TC1-COD(2005)0107

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 grudnia 2005 r.
w celu przyjęcia decyzji nr …/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego
Roku na rzecz Równych Szans dla Wszystkich (2007) W kierunku sprawiedliwego społeczeństwa

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 13 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2),

stanowiąc zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 251 Traktatu (3),

(1) Opinia z dnia 14 grudnia 2005 roku (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
(2) Opinia z dnia 16 listopada 2005 roku (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
(3) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2005 roku.

C 286 E/142 PL 23.11.2006Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wtorek 13 grudzień 2005


