
TEKSTY PRZYJĘTE

P6_TA(2007)0011

Ochrona pasażerów przed przemieszczeniem się bagażu ***

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady
w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego projektu Regulaminu Europejskiej Komisji Gospo-
darczej ONZ dotyczącego homologacji przegród zabezpieczających pasażerów przed przemieszcze-
niem się bagażu, dostarczanych jako nieoryginalne wyposażenie pojazdów (11523/2006 —

C6-0346/2006 — 2006/0035(AVC))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt decyzji Rady (11523/2006) (1),

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 4 ust. 2 tiret drugie
decyzji Rady nr 97/836/WE (2) (C6-0346/2006),

— uwzględniając art. 75 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A6-0473/2006),

1. wyraża zgodę na wniosek dotyczący decyzji Rady;

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

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
(2) Decyzja Rady 97/836/WE z dnia 27 listopada 1997 r. w związku z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do

Porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego przyjęcia jednoli-
tych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być dostosowane i/lub zasto-
sowane w tych pojazdach oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań („Zre-
widowane Porozumienie z 1958 r.”) (Dz.U. L 346 z 17.12.1997 r., str. 78).

P6_TA(2007)0012

Homologacja pojazdów silnikowych w odniesieniu do przedniego pola widzenia
kierowcy pojazdu silnikowego ***

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady
w sprawie stanowiska Wspólnoty odnośnie projektu Regulaminu Europejskiej Komisji Gospodar-
czej ONZ dotyczącego homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do przedniego pola

widzenia kierowcy pojazdu silnikowego (11522/2006 — C6-0347/2006 — 2006/0041(AVC))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt decyzji Rady (11522/2006) (1),

(1) Dotychczas niepublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 4 ust. 2 tiret drugie
decyzji Rady nr 97/836/WE (1) (C6-0347/2006),

— uwzględniając art. 75 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A6-0472/2006),

1. wyraża zgodę na wniosek dotyczący decyzji Rady;

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

(1) Decyzja Rady 97/836/WE z dnia 27 listopada 1997 r. w związku z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do
Porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, dotyczącego przyjęcia jedno-
litych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych
pojazdach oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań (Zrewidowane Poro-
zumienie z 1958 r.) (Dz.U. L 346 z 17.12.1997 r., str. 78).

P6_TA(2007)0013

Umowa WE-Korea w sprawie współpracy naukowej i technologicznej *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady
podpisania umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską

a Republiką Korei (COM(2006)0422 — C6-0438/2006 — 2006/0141(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2006)0422) (1),

— uwzględniając projekt umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską
a Republiką Korei,

— uwzględniając art. 170 oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy Traktatu WE,

— uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się
z Parlamentem (C6-0438/2006),

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

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0470/2006),

1. zatwierdza zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak
również parlamentom państw członkowskich oraz parlamentowi Republiki Korei.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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