
— 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,

P6_TA(2005)0492

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),
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— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0387/2005),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o
poinformowanie go o tym fakcie;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne
wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

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

P6_TA(2005)0493

Rozszerzenie działalności TAIEX-u na kraje objęte ENPI *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady
umożliwiającej krajom objętym przez przyszły Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa
(ENPI) korzystanie z działalności Biura Wymiany Informacji o Pomocy Technicznej (TAIEX) (COM

(2005)0321 — C6-0283/2005 — 2005/0133(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0321) (1),

— uwzględniając art. 181a ust. 2 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0283/2005),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0388/2005),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

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

3. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o
poinformowanie go o tym fakcie;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne
wprowadzenie 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 uzasadnienia –1 (nowy)

(–1) Celem wspólnej i zagranicznej polityki bezpieczeństwa
Unii jest rozwój i umocnienie demokracji, praworządności
oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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