
TEKSTY PRZYJĘTE

P6_TA(2006)0001

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 533/2004 (Chorwacja) *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia
Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 533/2004 (COM(2005)0563 — C6-0406/2005 —

2005/0226(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0563) (1),

— uwzględniając art. 181a ust. 2 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0406/2005),

— uwzględniając art. 51 i 43 ust. 1 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0002/2006),

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 w przypadku uznania za stosowne
wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

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

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2006)0002

Protokół do Umowy ramowej o handlu i współpracy z Republiką Korei *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w
sprawie zawarcia Protokołu do Umowy ramowej o handlu i współpracy pomiędzy Wspólnotą
Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Korei z drugiej strony w
celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej,
Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospo-
litej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (10966/2005 —

COM(2005)0281 — C6-0303/2005 — 2005/0121(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2005)0281) (1),
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(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.



— uwzględniając art. 57 ust. 2, art. 71, art. 80 ust. 2, art. 133, art. 181a oraz art. 300 ust. 2, akapit
pierwszy Traktatu WE,

— uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z
Parlamentem (C6-0303/2005),

— uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A6-0398/2005),

1. zatwierdza zawarcie Protokołu;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak
również rządom i parlamentom Państw Członkowskich oraz Republiki Korei.

P6_TA(2006)0003

Umieszczenie Malediwów na liście krajów dotkniętych tsunami na Oceanie
Indyjskim w grudniu 2004 r. *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady
zmieniającej decyzję 2000/24/WE w celu umieszczenia Malediwów na liście krajów, do których
decyzja ta ma zastosowanie, w związku z falami tsunami na Oceanie Indyjskim w grudniu 2004 r.

(COM(2005)0460 — C6-0319/2005 — 2005/0195(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0460) (1),

— uwzględniając art. 181a Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0319/2005),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0407/2005),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poin-
formowanie go o tym fakcie;

3. występuje o rozpoczęcie postępowania pojednawczego przewidzianego we wspólnej deklaracji z dnia
4 marca 1975 r., jeśli Rada uznałaby za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne
wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

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

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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