
2. postanawia podzielić delegację do spraw stosunków z państwami Azji Południowej i z Południowo-
Azjatyckim Stowarzyszeniem na rzecz Współpracy Regionalnej (SAARC) na trzy odrębne delegacje, ustalając
w następujący sposób liczbę członków każdej z nich:

Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej: 20 członków

Delegacja do spraw stosunków z Indiami: 22 członków

Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem: 16 członków;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji do informacji Rady
i Komisji.
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Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wniosku doty-
czącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr
1592/2002 z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego
i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (COM(2005)0579 — C6-0403/2006

— 2005/0228(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)
0579) (1),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 80 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0403/2006),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki oraz opinię Komisji Budżetowej
(A6-0023/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. uważa, że kwota referencyjna, określona we wniosku legislacyjnym, musi być zgodna z pułapem
działu 1a ram finansowych oraz z przepisami punktu 47 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia
17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej
i należytego zarządzania finansami (2);

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy w przypadku uznania przez nią za sto-
sowne wprowadzenia do wniosku znaczących zmian lub zastąpienia go innym tekstem;

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

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
(2) Dz.U. C 139 z 14.6.2006 r., str. 1.
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Środa, 14 marca 2007 r.


