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Skład komisji

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie składu komisji

Parlament Europejski,

— uwzględniając art. 174 i 177 Regulaminu,

A. mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągłości prac, w szczególności prac komisji i podkomisji,

B. mając na uwadze, że od chwili przystąpienia nowi rumuńscy i bułgarscy posłowie mają prawo zasiadać
w Parlamencie Europejskim i w jego organach, w pełni korzystając ze swoich praw,

1. postanawia wyjątkowo tymczasowo utrzymać obecny skład komisji i podkomisji;

2. postanawia przyznać posłom bułgarskim i rumuńskim jako pełnoprawnym członkom miejsca zarezer-
wowane w tych organach dla obserwatorów do dnia 31 grudnia 2006 r.;

3. postanawia, że niniejsza decyzja traci moc z końcem sesji miesięcznej, która odbędzie się w dniach od
31 stycznia do 1 lutego 2007 r.

P6_TA(2007)0002

Zmiana Umowy o partnerstwie AKP-WE („Umowa z Kotonu”) ***

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady
dotyczącej zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, umowy zmieniającej Umowę o partner-
stwie pomiędzy członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony, a Wspólnotą
Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23

czerwca 2000 r. (6987/2006 — C6-0124/2006 — 2005/0071(AVC))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt decyzji Rady (6987/2006) (1),

— uwzględniając wniosek dotyczący zmiany Umowy o partnerstwie pomiędzy członkami grupy państw
Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z
drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r.

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 300 ust. 3 akapit
drugi, w związku z art. 310 Traktatu WE (C6-0124/2006),

— uwzględniając art. 75 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenie Komisji Rozwoju oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0469/2006),

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak
również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządom i parlamentom państw Afryki, Karai-
bów i Pacyfiku.
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Rozwój kolei wspólnotowych ***II

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego dotyczący wspólnego stanowiska Rady w sprawie
przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/440/EWG
w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych oraz dyrektywę 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za

użytkowanie infrastruktury kolejowej (5895/2/2006 — C6-0309/2006 — 2004/0047(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wspólne stanowisko Rady (5895/2/2006 – C6-0309/2006) (1),

— uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (2) dotyczące wniosku Komisji, przedstawionego
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2004)0139)) (3),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 62 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenie do drugiego czytania, przedstawione przez Komisję Transportu i Turystyki
(A6-0475/2006),

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

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

(1) Dz.U. C 289 E z 28.11.2006, str. 30.
(2) Dz.U. C 227 z 21.9.2006, str. 86.
(3) Dotychczas nieopublikowano w Dzienniku Urzędowym.
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Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 18 stycznia 2007 r. w
celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę
Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych oraz dyrektywę 2001/14/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i

pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 71,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

(1) Dz.U. C 221 z 8.9.2005, str. 56.
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