
Poprawka 5
Punkt 4 e preambuły (nowy)

(4e) Nadmierna produkcja farm zajmujących się tuczem tuń-
czyka błękitnopłetwego, mająca na celu pokrycie rosnącego
popytu, spowodowała wzrost eksploatacji tego gatunku, dla-
tego też niezbędne jest, aby Unia Europejska i państwa człon-
kowskie prowadziły ścisłą kontrolę ich działalności i udosko-
naliły system przekazywania informacji przez farmy, co jest
niezbędne do naukowej oceny stanu zasobów.

Poprawka 6
Punkt 6 a preambuły (nowy)

(6a) Ponieważ niektóre populacje gatunków migrujących są
aktualnie zagrożone, Unia Europejska powinna, zgodnie ze
zobowiązaniami, jakie podjęła w ramach wspólnej polityki
rybołówstwa, zachęcać i wspierać stosowanie metod połowo-
wych bardziej selektywnych i w większym stopniu respektują-
cych środowisko morskie.

Poprawka 7
Punkt 13 a preambuły (nowy)

(13a) Mając na uwadze wysoką wartość handlową niektó-
rych gatunkówmigrujących na światowych rynkach rybnych,
konieczne jest rygorystyczne kontrolowanie nielegalnych poło-
wów, odpowiedzialnych za obecne zubożenie zasobów.

P6_TA(2007)0035

Pławnice *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia
Rady zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 894/97, (WE) nr 812/2004 oraz (WE) nr 2187/2005 w

odniesieniu do pławnic (COM(2006)0511 — C6-0327/2006 — 2006/0169(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2006)0511) (1),

— uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0327/
2006),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0014/2007),

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

C 287 E/340 PL 29.11.2007Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Środa, 14 lutego 2007 r.

TEKST PROPONOWANY
PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI
PARLAMENTU



1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o
poinformowanie go o tym fakcie;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne
wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

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

P6_TA(2007)0036

Zasady dobrowolnej modulacji płatności bezpośrednich *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia
Rady ustanawiającego zasady dobrowolnej modulacji płatności bezpośrednich przewidzianych w
rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bez-
pośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla
rolników oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 (COM(2006)0241 — C6-0235/

2006 — 2006/0083(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2006)0241) (1),

— uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0235/
2006),

— uwzględniając art. 51 oraz art. 52 ust. 3 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinię Komisji Budżetowej
(A6-0315/2006),

— uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0009/2007),

1. odrzuca wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o wycofanie wniosku;

3. zwraca się do Komisji, aby w przypadku niewycofania wniosku ponownie przekazała mu sprawę,
jeżeli 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.
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