
— 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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Poprawka 2
Artykuł 2

W celu wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1488/1996 z
dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie środków finansowych i tech-
nicznych towarzyszących reformom struktur gospodarczych i
społecznych w ramach partnerstwa euro-śródziemnomorskiego
(MEDA) i rozporządzenia Rady (WE, EURATOM) nr 99/2000 z
dnia 29 grudnia 1999 r. dotyczącego świadczenia pomocy dla
państw partnerskich w Europie Wschodniej i Azji Środkowej
(Tacis), Komisja może, zgodnie z art. 54 ust. 2 rozporządzenia
finansowego, podjąć decyzję o powierzeniu zadań władzy
publicznej, w szczególności zadań związanych z wykonaniem
budżetu wynikających z niniejszej decyzji, organowi wdrażają-
cemu program TAIEX realizowany zgodnie z rozporządzeniem
Rady (EWG) nr 3906/1989 z dnia 18 grudnia 1989 r. w spra-
wie pomocy gospodarczej dla niektórych krajów Europy Środ-
kowej i Wschodniej (PHARE), rozporządzeniem Rady (WE) nr
2666/2000 z dnia 5 grudnia 2000 w sprawie pomocy dla
Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Republiki Federalnej
Jugosławii i byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii
(CARDS) oraz rozporządzeniem Rady (WE) nr 2500/2001 z
dnia 17 grudnia 2001 r. dotyczącym przedakcesyjnej pomocy
finansowej dla Turcji. Niniejszej decyzji nie stosuje się do dzia-
łań wdrażanych w ramach rozporządzenia nr 99/2000 wcho-
dzących w zakres Traktatu EURATOM.

W celu wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1488/96 z
dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie środków finansowych i tech-
nicznych towarzyszących reformom struktur gospodarczych i
społecznych w ramach partnerstwa euro-śródziemnomorskiego
(MEDA) i rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 99/2000 z
dnia 29 grudnia 1999 r. dotyczącego świadczenia pomocy dla
państw partnerskich w Europie Wschodniej i Azji Środkowej
(Tacis), Komisja może, zgodnie z art. 54 ust. 2 rozporządzenia
finansowego, podjąć decyzję o powierzeniu zadań władzy
publicznej, w szczególności zadań związanych z wykonaniem
budżetu wynikających z niniejszej decyzji, organowi wdrażają-
cemu program TAIEX realizowany zgodnie z rozporządzeniem
Rady (EWG) nr 3906/89 z dnia 18 grudnia 1989 r. w sprawie
pomocy gospodarczej dla niektórych krajów Europy Środkowej i
Wschodniej (PHARE), rozporządzeniem Rady (WE) nr 2666/
2000 z dnia 5 grudnia 2000 w sprawie pomocy dla Albanii,
Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Republiki Federalnej Jugosławii
i byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (CARDS) oraz roz-
porządzeniem Rady (WE) nr 2500/2001 z dnia 17 grudnia
2001 r. dotyczącym przedakcesyjnej pomocy finansowej dla
Turcji. Niniejszej decyzji nie stosuje się do działań wdrażanych
w ramach rozporządzenia (WE) nr 99/2000 wchodzących w
zakres Traktatu Euratom. Należy zwrócić należytą uwagę na
potrzebę uniknięcia nieproporcjonalnej alokacji środków na
rzecz jakiegokolwiek kraju, ze szkodą dla uzasadnionych
potrzeb innych partnerów.

Poprawka 3
Artykuł 2 a (nowy)

Artykuł 2a

Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu odpowiednie
oceny do rozważenia. Oceny te będą dotyczyć skuteczności,
przejrzystości i odpowiedzialności zarówno w zakresie struktur
zarządzania, jak i finansowanych działalności.
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