
27. z zadowoleniem przyjmuje decyzję dotyczącą zwiększenia funduszy dla organizacji kulturalnych (15
04 01 03) o 1 milion EUR w pozycji budżetowej 15 06 01 07; przypomina swoją wyżej wspomnianą
rezolucję z dnia 27 października 2005 r. w sprawie pierwszego czytania budżetu na rok 2006, a zwłaszcza
jej ustęp 33; wzywa Komisję o przydzielenie tej dodatkowej pozostającej do dyspozycji kwoty szczególnie
tym organizacjom, które są od lat owocnie wspierane dotacjami Unii Europejskiej, jak na przykład European
Union Youth Orchestra, European Union Baroque Orchestra oraz Fundacja Yehudi Menuhina;

28. zwraca się do instytucji z wnioskiem o przekazanie do dnia 15 lutego 2006 r. wspólnego sprawoz-
dania w sprawie rekrutacji związanej z rozszerzeniem, łącznie z danymi statystycznymi na dzień 15 stycznia
2006 r. dotyczącymi liczby i rangi stanowisk obsadzonych przez personel stały z uwzględnieniem narodo-
wości, stanowisk obsadzonych personelem tymczasowym oraz stanowisk nieobsadzonych; zachęca instytu-
cje do włączenia do sprawozdania planu działania wraz ze środkami przeznaczonymi na dalszą rekrutację,
jak również do zajęcia się problemem dostępności kandydatów z niektórych Państw Członkowskich w
określonych kategoriach;

Dział 7: Strategia przedakcesyjna

29. potwierdza swoją decyzję dotyczącą zapewnienia większej przejrzystości budżetowej w odniesieniu
do wsparcia wspólnotowego dla krajów kandydujących lub potencjalnych krajów kandydujących, szczególnie
mając na względzie wejście w życie nowego instrumentu przedakcesyjnego, który połączy różnorodne pro-
gramy geograficzne i tematyczne w jednym akcie;

*
* *

30. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet został ostatecznie przyjęty, oraz do
zapewnienia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

31. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Trybu-
nałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecz-
nemu, Komitetowi Regionów, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz Europejskiemu Inspek-
torowi Ochrony Danych, jak również innym zainteresowanym organom i instytucjom.

ZAŁĄCZNIK

WSPÓLNE OŚWIADCZENIA

1. Środki na pokrycie płatności

Jeżeli wykonanie środków na pokrycie płatności dla funduszy strukturalnych przekroczy 40% przed koń-
cem lipca 2006 roku lub jeżeli Komisja w inny sposób dojdzie do przekonania, że w budżecie brakuje
środków na pokrycie płatności, Komisja, po przeanalizowaniu możliwości przeniesienia środków na płat-
ności w granicach całkowitego budżetu, w tym dziale 2, i oszacowaniu możliwych źródeł dodatkowego
dochodu, przedstawi władzy budżetowej wstępny projekt budżetu korygującego (WPBK) nie później niż
do października. Parlament Europejski i Rada podejmą w jednym czytaniu decyzję w sprawie WPBK, tak
aby dodatkowe niezbędne środki stały się dostępne nie później niż na początku listopada 2006 roku.

2. WPZB

Parlament Europejski i Rada pozostają w pełni zaangażowane w realizację postanowień zawartych w obo-
wiązującym wspólnym oświadczeniu na temat WPZB przyjętym na posiedzeniu pojednawczym w sprawie
budżetu w listopadzie 2002 roku i dalszej wymianie pism z dnia 5 grudnia 2003 r. oraz ich pełnemu
wdrożeniu. Potwierdzają, że, począwszy od 2006 roku, udział we wspólnych posiedzeniach (które będą
odbywały się co najmniej raz na kwartał w celu terminowego dostarczania informacji zarówno na temat
ostatnich, jak i nadchodzących wydarzeń oraz ich konsekwencji dla budżetu) określa się w sposób następu-
jący:

Parlament Europejski: posłowie

Rada: ambasador (Przewodniczący Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa).
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3. WPZiB i programy podlegające procedurze współdecyzji

Parlament Europejski i Rada wzywają Komisję do jak najszybszego podjęcia w 2006 r. odpowiednich środków
na rzecz dokonania stosownych przesunięć w celu wprowadzenia w życie niniejszego porozumienia w
sprawie WPZB oraz programów podlegających procedurze współdecyzji.

P6_TA(2005)0515

Wkład finansowy Wspólnoty w programy kontroli rybołówstwa Państw Człon-
kowskich *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady
zmieniającej decyzję 2004/465/WE w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w programy kon-
troli rybołówstwa Państw Członkowskich (COM(2005)0328 — C6-0273/2005 — 2005/0136(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0328) (1),

— uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0273/
2005),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0339/2005),

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 odstąpić 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

POPORAWKI
PARLAMENTU

Poprawka 1
PUNKT 6 PREAMBUŁY

(6) Stosowne jest uwzględnienie w decyzji 2004/465/WE
badań kontroli rybołówstwa, a także uzgodnień mających na
celu ułatwienie wdrażania nowych technologii w zakresie kon-
troli.

skreślony

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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