
Wnioskodawcy, których wnioski zostały odrzucone na którym-
kolwiek etapie procedury, zostają poinformowani zgodnie z art.
116 ust. 3 rozporządzenia finansowego.

Każdy kolejny etap procedury musi wyraźnie odróżniać się od
poprzedniego.

W toku jednej i tej samej procedury nie można zwrócić się
więcej niż jeden raz o dostarczenie tych samych dokumentów i
informacji.

Wnioskodawcy, których wnioski zostały odrzucone na którym-
kolwiek etapie procedury, zostają poinformowani zgodnie z art.
116 ust. 3 rozporządzenia finansowego po zakończeniu tego
etapu.

Każdy kolejny etap procedury musi wyraźnie odróżniać się od
poprzedniego.

W toku jednej i tej samej procedury nie można zwrócić się
więcej niż jeden raz o dostarczenie tych samych dokumentów i
informacji.

Poprawka 53
ARTYKUŁ 1, PUNKT 91 A (nowy)

Artykuł 183, ustęp 2 (rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2342/2002)

(91a) Art. 183 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Płatności mogą być również zawieszone w następ-
stwie domniemanych naruszeń innych klauzul umowy.
Celem takiego zawieszenia jest umożliwienie sprawdzenia,
czy domniemane naruszenia miały rzeczywiście miejsce i –
w razie potrzeby – ich naprawienie.

W takim przypadku właściwy urzędnik zatwierdzający
natychmiast sprawdza, czy domniemane naruszenie miało
miejsce, czy też nie, i możliwie jak najszybciej podejmuje
decyzję w sprawie dalszego postępowania. Jeżeli okres
zawieszenia przekracza sześć tygodni, wierzyciel zostaje
poinformowany na piśmie o powodach opóźnienia oraz o
prawdopodobnej dacie podjęcia decyzji.

P6_TA(2007)0028

Infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie ***III

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojedna-
wczy wspólnego tekstu dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej
infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (PE-CONS 3685/

2006 — C6-0445/2006 — 2004/0175(COD))

(Procedura współdecyzji: trzecie czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wspólny tekst przyjęty przez komitet pojednawczy (PE-CONS 3685/2006 – C6-0445/
2006),

— uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2004)0516) (2),

(1) Dz.U. C 124 E z 25.5.2006, str. 116.
(2) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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— uwzględniając własne stanowisko w drugim czytaniu (1) w sprawie wspólnego stanowiska Rady (2),

— uwzględniając opinię wydaną przez Komisję w sprawie poprawek Parlamentu do wspólnego stanowiska
(COM(2006)0484) (3),

— uwzględniając art. 251 ust. 5 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 65 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie swojej delegacji przekazane komitetowi pojednawczemu (A6-0021/2007),

1. przyjmuje wspólny tekst;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu praw-
nego, zgodnie z art. 254 ust. 1 Traktatu WE;

3. zobowiązuje swojego Sekretarza Generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że
wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do zapewnienia, w porozumieniu z Sekretarzem
Generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

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

(1) Teksty przyjęte w dniu 13.6.2006, P6_TA(2006)0252.
(2) Dz.U. C 126 E z 30.5.2006, str. 16.
(3) Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2007)0029

Odpady ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów (COM(2005)0667 — C6-0009/2006 — 2005/0281

(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)
0667) (1),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust.1 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0009/2006),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpie-
czeństwa Żywności oraz opinię Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0466/2006),

(1) Dotychczas niepublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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