
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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Poprawka 2

ARTYKUŁ 1 PUNKT 1
Artykuł 3 ustęp 2 (decyzja 2004/465/WE)

2. Wszystkie Państwa Członkowskie zobowiązane są przed-
łożyć swoje roczne programy kontroli rybołówstwa do dnia 1
czerwca 2004 r. na rok 2004 oraz do dnia 31 stycznia na lata
2005 i 2006.

2. Wszystkie Państwa Członkowskie zobowiązane są przed-
łożyć swoje roczne programy kontroli rybołówstwa do dnia 1
czerwca 2004 r. na rok 2004 oraz do dnia 31 stycznia 2005 r.
na rok 2005. Roczne programy na rok 2006 należy przedłożyć
nie później niż … (1)

(1) 45 dni od daty wejścia w życie niniejszej decyzji.

Poprawka 3

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2
Artykuł 4 ustęp 1 litera i) i j) (decyzja 2004/465/WE)

(2) w art. 4 w ust. 1 dodaje się następujące litery: skreślony

(i) uzgodnienia administracyjne ze Wspólnym Centrum
Badawczym mające na celu wdrażanie nowych technologii
w zakresie kontroli;

(j) badania w obszarach związanych z kontrolą przeprowa-
dzone z inicjatywy Komisji.

Poprawka 4

ARTYKUŁ 1 PUNKT 3A (nowy)
Artykuł 5 ustęp 2a (nowy) (decyzja 2004/465/WE)

3a. w art. 5 dodaje się ustęp 2a w brzmieniu:

2a. W przypadku gdy dotacje przewidziane w ust. 1 nie
będą wystarczające do sfinansowania całości składek wymaga-
nych w rocznych programach kontroli rybołówstwa Państw
Członkowskich, Komisja opiera decyzję, o której mowa w art.
6, obiektywnymi kryteriami uwzględniającymi niedociągłości
istniejących systemów kontroli, wielkość Wyłącznych Stref
Ekonomicznych, a także stref, które muszą podlegać kontroli
Państw Członkowskich, oraz liczbę rybaków poddawanych
kontroli.

Poprawka 5

ARTYKUŁ 1 PUNKT 3 B (nowy)
Artykuł 6 ustęp 2 litera c) (decyzja 2004/465/WE)

3b. art. 6 ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

c) w odniesieniu do działań, o których mowa w art. 4 ust. 1
lit. h) stawka nie może przekraczać 75% dopuszczalnych
wydatków określonych dla nowych Państw Członkow-
skich.
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Poprawka 6
ARTYKUŁ 1 PUNKT 4

Artykuł 6 ustęp 2, litera d) (decyzja 2004/465/WE)

4. w art. 6 w ust. 2 dodaje się literę: skreślony

d) w odniesieniu do działań określonych w art. 4 ust. 1 lit. i)
i art. 4 ust. 1 lit. j), stawka może wynieść 100% dopusz-
czalnych wydatków.

Poprawka 7
ARTYKUŁ 1 PUNKT 8 A (nowy)

Artykuł 17 ustęp 1 a (nowy) (decyzja 2004/465/WE)

8a. w art. 17 dodaje się ustęp w brzmieniu:

Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2006r. Komisja, na podstawie
informacji przekazanych przez Państwa Członkowskie na pod-
stawie art. 16, przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i
Radzie sprawozdanie okresowe ze stosowania niniejszej decyzji.

P6_TA(2005)0516

Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy
ciężarowe ***II

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego
na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE
w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięża-

rowe (9856/2005 — C6-0274/2005 — 2003/0175(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wspólne stanowisko Rady (9856/2005 – C6-0274/2005),

— uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2003)0448) (2),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 62 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu i Turystyki
(A6-0377/2005),

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

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

(1) Dz.U. C 104 z 30.4.2004, str. 371.
(2) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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