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Międzynarodowy Kodeks Zarządzania Bezpieczeństwem ***II

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego
na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wprowadzenia we
Wspólnocie Międzynarodowego Kodeksu Zarządzania Bezpieczeństwem oraz uchylenie rozporzą-

dzenia Rady (WE) nr 3051/95 (6919/1/2005 — C6-0269/2005 — 2003/0291(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wspólne stanowisko Rady (6919/1/2005 — C6-0269/2005),

— uwzględniając swoje stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (1) dotyczące wniosku Komisji przedsta-
wionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2003)0767) (2),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 67 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu i Turystyki
(A6-0325/2005),

1. zatwierdza wspólne stanowisko;

2. stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze wspólnym stanowiskiem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do podpisania wraz z Przewodniczącym Rady aktu prawnego,
zgodnie z art. 254 ust. 1 Traktatu WE;

4. zobowiązuje swojego Sekretarza Generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że
wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do zapewnienia, w porozumieniu z Sekretarzem
Generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

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

(1) Dz.U. C 102 E z 28.4.2004, s. 565.
(2) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Baterie, akumulatory oraz odpady w postaci baterii i akumulatorów ***II

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady w sprawie
przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz
odpadów w postaci baterii i akumulatorów i uchylającej dyrektywę 91/157/EWG (5694/5/2005 —

C6-0268/2005 — 2003/0282(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wspólne stanowisko Rady (5694/5/2005 — C6-0268/2005),

— uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2003)0723) (2),

(1) Dz.U. C 104 E z 30.4.2004, str. 355.
(2) Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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