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Środki ograniczające skierowane przeciwko osobom podejrzanym o udział
w zabójstwie Rafika Haririego *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia
Rady nakładającego szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom podejrzanym
o udział w zabójstwie byłego premiera Libanu Rafika Haririego (COM(2005)0614 — 15098/2005

— C6-0434/2005 — 2005/0234(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0614 (1),

— uwzględniając projekt Rady (15098/2005),

— uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2005/888/WPZB (2),

— uwzględniając art. 60 oraz 301 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 308 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0434/2005),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
(A6-0003/2006),

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

Odniesienie 1 a (nowe)

uwzględniając wytyczne dotyczące stosowania i oceny
środków ograniczających (sankcji) w ramach wspólnej poli-
tyki zagranicznej i bezpieczeństwa UE, przyjęte przez Radę
w dniu 12 grudnia 2005 r.,

24.11.2006 C 287 E/161Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Środa, 18 stycznia 2006 r.

PL

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
(2) Dz.U. L 327 z 14.12.2005, str. 26.



TEKST PROPONOWANY
PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI
PARLAMENTU

Poprawka 2

Artykuł 2 ustęp 1 i 2

1. Zamraża się wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze
będące własnością, pozostające w posiadaniu, we faktycznym
władaniu lub pod kontrolą osób fizycznych lub prawnych,
podmiotów lub organów określonych w załączniku I.

1. Zamraża się wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze
będące własnością, pozostające w posiadaniu, we faktycznym
władaniu lub pod kontrolą osób fizycznych lub prawnych,
podmiotów lub organów, ujętych w wykazie sporządzonym
przez Komisję zgodnie z art. 8.

2. Nie udostępnia się bezpośrednio ani pośrednio żadnych
funduszy ani zasobów gospodarczych osobom fizycznym lub
prawnym, podmiotom lub organom określonym w załączniku
I lub na ich rzecz.

2. Nie udostępnia się bezpośrednio ani pośrednio żadnych
funduszy ani zasobów gospodarczych osobom fizycznym lub
prawnym, podmiotom lub organom ujętym w wykazie
sporządzonym przez Komisję zgodnie z art. 8, lub na ich
rzecz.

Poprawka 3

Artykuł 8 ustęp 1

1. Komisja jest uprawniona do: 1. Po konsultacji z Parlamentem Europejskim Komisja jest
uprawniona do:

a) zmiany załącznika I na podstawie ustaleń dokonanych
przez Komitet ds. Sankcji; oraz

a) sporządzania i zmieniania na podstawie ustaleń dokona-
nych przez Komitet ds. Sankcji wykazu osób fizycznych
lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa
w art. 2, których fundusze i zasoby gospodarcze powinny
zostać zamrożone, korygowania wykazu w przypadku
stwierdzonego błędu oraz

b) zmiany załącznika II na podstawie informacji dostarcza-
nych przez Państwa Członkowskie.

b) zmiany załącznika na podstawie informacji dostarczanych
przez Państwa Członkowskie.

O sporządzeniu i wprowadzeniu zmian do wykazu, o
którym mowa w lit. a), Komisja informuje z wyprzedze-
niem, w formie poufnej, Komisję Wolności Obywatel-
skich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz
Komisję Rozwoju Parlamentu Europejskiego.

Poprawka 4

Załącznik I

Załącznik ten skreśla się.
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