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Harmonizacja niektórych przepisów socjalnych w dziedzinie transportu
drogowego ***III

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie zatwierdzonego przez Komitet Pojed-
nawczy wspólnego tekstu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego harmoni-
zacji niektórych przepisów w zakresie ustawodawstwa społecznego odnoszących się do transportu
drogowego i zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98 oraz uchy-
lającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (PE-CONS 3671/3/2005 — C6-0416/2005 — 2001/

0241(COD))

(Procedura współdecyzji: trzecie czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wspólny tekst przyjęty przez Komitet Pojednawczy oraz odnoszące się do niego oświad-
czenie Komisji (PE-CONS 3671/3/2005 – C6-0416/2005),

— uwzględniając własne stanowisko w pierwszym czytaniu (1) w sprawie wniosku Komisji przedstawio-
nego Parlamentowi i Radzie (COM(2001)0573) (2),

— uwzględniając zmieniony wniosek Komisji (COM(2003)0490) (3),

— uwzględniając własne stanowisko w drugim czytaniu (4) w sprawie wspólnego stanowiska Rady (5),

— uwzględniając opinię Komisji w sprawie poprawek Parlamentu do wspólnego stanowiska (COM(2005)
0301) (3),

— uwzględniając art. 251 ust. 5 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 65 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie delegacji Parlamentu do Komitetu Pojednawczego (A6-0006/2006),

1. przyjmuje wspólny tekst i zwraca uwagę na odnoszące się do niego oświadczenie Komisji;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do podpisania powyższego aktu wraz z Przewodniczącym
Rady zgodnie z art. 254 ust. 1 Traktatu WE;

3. zobowiązuje swojego Sekretarza Generalnego do podpisania powyższego aktu niezwłocznie po stwier-
dzeniu, że wszystkie procedury zostały należycie dopełnione oraz, w porozumieniu z Sekretarzem General-
nym Rady, do jego publikacji, wraz z odnoszącym się do niego oświadczeniem Komisji, w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej;

4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji legislacyjnej Radzie i
Komisji.
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