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Pozorumienie w sprawie wniosków o azyl i Eurodac (Dania) *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady
dotyczącej zawarcia porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie
objęcia Danii postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 343/2003 ustanawiającego kryteria i
mechanizmy określenia Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl,
wniesionego w jednym z Państw Członkowskich przez obywatela państwa trzeciego, oraz posta-
nowieniami rozporządzenia (WE) nr 2725/2000 dotyczącego ustanowienia systemu „Eurodac” do
porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania Konwencji Dublińskiej (COM

(2004)0594 — 14787/1/2004 — C6-0198/2005 — 2004/0205(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2004)0594) (1),

— uwzględniając porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii (14787/1/2004),

— uwzględniając art. 63 ust. 1 lit. a) oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy Traktatu WE,

— uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z
Parlamentem (C6-0198/2005),

— uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
(A6-0379/2005),

1. zatwierdza zawarcie porozumienia;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak
również rządom i parlamentom Państw Członkowskich.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Porozumienie w sprawie wniosków o azyl (Islandia i Norwegia) *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady
dotyczącej zawarcia protokołu do porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii
i Królestwem Norwegii, dotyczącego kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla
rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w Państwie Członkowskim lub w Islandii lub Norwegii

(COM(2005)0131 — 8479/2005 — C6-0197/2005 — 2005/0031 (CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2005)0131) (1),

— uwzględniając protokół do porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Króle-
stwem Norwegii (8479/2005),

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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— uwzględniając art. 63 ust. 1 lit. a) oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy Traktatu WE,

— uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z
Parlamentem (C6-0197/2005),

— uwzględniając kompetencje przyznane na mocy powyższego protokołu Wspólnemu Komitetowi utwo-
rzonemu w wyniku porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem
Norwegii,

— uwzględniając fakt, że Wspólny Komitet stanowi „specyficzne ramy instytucjonalne” w rozumieniu art.
300 ust. 3 akapit drugi Traktatu WE,

— uwzględniając opinię Komisji Prawnej dotyczącą art. 300 ust. 3 akapit drugi Traktatu WE (przewidują-
cego stosowanie procedury zgody) jako właściwej podstawy prawnej,

— uwzględniając art. 51, art. 83 ust. 7 i art. 35 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
(A6-0380/2005),

1. zatwierdza wniosek dotyczący decyzji Rady po poprawkach oraz zatwierdza podpisanie protokołu;

2. zastrzega sobie prawo obrony swoich prerogatyw przyznanych mu na mocy Traktatu;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak
również rządom i parlamentom Państw Członkowskich oraz parlamentom Republiki Islandii i Królestwa
Norwegii.

TEKST PROPONOWANY
PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI
PARLAMENTU

Poprawka 1
Odniesienie 1

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w
szczególności jego art. 63 ust. 1 lit. a) w powiązaniu z art.
300 ust. 2, akapit pierwszy, zdanie pierwsze oraz ust. 3, akapit
pierwszy,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w
szczególności jego art. 63 ust. 1 lit. a) w powiązaniu z art.
300 ust. 2, akapit pierwszy, zdanie pierwsze oraz ust. 3, akapit
drugi,

Poprawka 2
Odniesienie 3

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,
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Licencje połowowe *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia
Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 3317/94 w sprawie przekazania wniosków o

licencje połowowe krajom trzecim (COM(2005)0238 — C6-0201/2005 — 2005/0110(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0238) (1),

— uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0201/
2005),

(1) Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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