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

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A6-0018/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie
znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

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

P6_TA(2007)0026

Wspólnotowy program działań na rzecz wspierania działalności w dziedzinie
ochrony interesów finansowych Wspólnoty (program „Herkules II”) ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parla-
mentu Europejskiego i Rady zmieniającej i przedłużającej okres obowiązywania decyzji Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 804/2004/WE ustanawiającej wspólnotowy program działań na rzecz
wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Wspólnoty (program „Herku-

les II”) (COM(2006)0339 — C6-0216/2006 — 2006/0114(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)
0339) (1),

— uwzględniając opinię Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 6/2006 (2),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 280 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedsta-
wiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0216/2006),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Budżetowej (A6-0002/
2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. uważa, że kwota finansowa podana w projekcie legislacyjnym musi być zgodna z pułapem działu 5
nowych wieloletnich ram finansowych i wskazuje na fakt, że decyzja w sprawie kwoty rocznej zostanie
podjęta w ramach rocznej procedury budżetowej zgodnie z postanowieniami punktu 37 Porozumienia
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. zawartego przez Parlament Europejski, Radę i Komisję w
sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (3);

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie
znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

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

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
(2) Dz.U. C 302 z 12.12.2006, str. 41.
(3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.
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