
Pakistan

4. jest zdania, że w projekcie dokumentu strategicznego i w projekcie krajowego programu orientacyj-
nego dla Pakistanu na lata 2007-2010 Komisja Europejska wykracza poza uprawnienia wykonawcze okreś-
lone w akcie podstawowym, umieszczając w krajowym programie orientacyjnym, jako dziedzinę o pomniej-
szym znaczeniu nr 3, działania w zakresie „zwalczania prania brudnych pieniędzy” (1) z ogólnym celem
„wspierania wysiłków władz Pakistanu we wdrażaniu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1373” (2);
uważa, że cel ten jest niezgodny z art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1905/2006, jako że nie spełnia
kryteriów oficjalnej pomocy rozwojowej ustanowionych przez OECD/DAC;

*
* *

5. wzywa Komisję do wycofania lub zmiany projektów decyzji ustanawiających krajowe dokumenty stra-
tegiczne i programy orientacyjne dla Malezji, Brazylii i Pakistanu oraz do przedłożenia komitetowi zarzą-
dzającemu DCI nowych projektów decyzji w pełni zgodnych z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1905/
2006;

6. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, jak rów-
nież parlamentom i rządom państw członkowskich.

(1) W spisie treści krajowego dokumentu strategicznego dziedzinę tę określono jako „Zwalczanie terroryzmu i
bezpieczeństwo”.

(2) Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1373(2001), przyjęta w dniu 28 września 2001 r. po atakach terrorystycz-
nych na USA w dniu 11 września 2001 r., nakłada na wszystkie państwa szeroki zakres zobowiązań dotyczących
przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu i likwidowania go, ustanowienia odpowiednich kar za przestępstwa terro-
rystyczne, odmawiania terrorystom bezpiecznego schronienia i współpracy z innymi państwami w postępowaniach
karnych lub śledztwach związanych z aktami terroryzmu.

P6_TA(2007)0046

Umowa WE/Rosja o ułatwieniach w wydawaniu wiz krótkoterminowych *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady
dotyczącej zawarcia umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz krótkoterminowych między Wspól-
notą Europejską a Federacją Rosyjską (8780/2006 — COM(2006)0188 — C6-0169/2006 — 2006/

0062 (CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2006)0188) (1),

— uwzględniając art. 62 ust. 2 litera b) punktatory i) i ii) oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy, zdanie
pierwsze Traktatu WE,

— uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z
Parlamentem (C6-0169/2006),

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

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0029/2007),

1. zatwierdza zawarcie umowy;

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

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Czwartek, 15 lutego 2007 r.


