
P6_TA(2007)0047

Umowa o readmisji WE/Rosja*

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady
dotyczącej zawarcia umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską

(8779/2006 — COM(2006)0191 — C6-0168/2006 — 2006/0064(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2006)0191) (1),

— uwzględniając art. 63 ust. 3 litera (b) 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 (C6-0168/2006),

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

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0028/2007),

1. zatwierdza zawarcie umowy;

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

(1) Dotychczas nie opublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2007)0048

Wytyczne na rzecz polityk zatrudnienia w państwach członkowskich *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w
sprawie wytycznych na rzecz polityk zatrudnienia w państwach członkowskich (COM(2006)0815

— C6-0036/2007 — 2006/0271(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2006)0815) (1),

— uwzględniając art. 128 ust. 2 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0036/2007),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0008/2007),

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

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

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne
wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

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

TEKST PROPONOWANY
PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI
PARLAMENTU

Poprawka 1

Punkt 3 a preambuły (nowy)

3a. W trakcie wyznaczonego na rok 2008 całościowego prze-
glądu wytycznych w dziedzinie zatrudnienia należy zapewnić
Parlamentowi Europejskiemu konieczny czas na wypełnienie
jego roli konsultacyjnej, a w każdym wypadku okres nie krót-
szy od pięciu miesięcy, zgodnie z art. 128 ust. 2 Traktatu.

P6_TA(2007)0049

Reforma wspólnej organizacji rynku wina

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie reformy wspólnej organizacji rynku wina (2006/
2109(INI))

Parlament Europejski,

— uwzględniając komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 22 czerwca 2006 r.: „W
kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina” (COM(2006)0319),

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej
organizacji rynku wina (1),

— uwzględniając swoje stanowisko z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozporządzenia Rady ustalają-
cego orientacyjne ceny w sektorze wina na rok gospodarczy 1999/2000 (2), swoje stanowiska z dnia 11
lutego 1999 r. (3) i z dnia 6 maja 1999 r. (4) w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w ramach
Agendy 2000 oraz z dnia 11 grudnia 2001 r. (5) i z dnia 15 listopada 2005 r. (6), w sprawie zmiany
rozporządzenia (WE) nr 1493/1999,

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006
(Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

(2) Dz.U. C 219 z 30.7.1999, str. 198.
(3) Dz.U. C 150 z 28.5.1999, str. 289.
(4) Dz.U. C 279 z 1.10.1999, str. 385.
(5) Dz.U. C 177 E z 25.7.2002, str. 50.
(6) Dz.U. C 280 E z 18.11.2006, str. 48.
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