
TEKSTY PRZYJĘTE

P6_TA(2007)0058

Finansowanie interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji
Rolnej, Sekcja Gwarancji *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wniosku doty-
czącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 1883/78 ustanawiające
ogólne reguły finansowania interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej,

Sekcja Gwarancji (COM(2007)0012 — C6-0057/2007 — 2007/0005 (CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0012) (1),

— uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0057/2007),

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

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0038/2007),

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.

(1) Tekst dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2007)0059

Mleko spożywcze wyprodukowane w Estonii *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wniosku doty-
czącego rozporządzenia Rady wprowadzającego odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2597/97
w odniesieniu do mleka spożywczego wyprodukowanego w Estonii (COM(2007)0048 —

C6-0076/2007 — 2007/0021(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0048) (1),

— uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0076/2007),

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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— uwzględniając art. 51 i art. 43 ust. 1 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0051/2007),

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)0060

Uchylenie rozporządzenia (WE) nr 2040/2000 w sprawie dyscypliny budżetowej *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wniosku doty-
czącego rozporządzenia Rady uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2040/2000 w sprawie dyscy-

pliny budżetowej (COM(2006)0448 — C6-0277/2006 — 2006/0151(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2006)0448) (1),

— uwzględniając art. 37, 279 i 308 Traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0277/2006),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0056/2007),

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.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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