
— uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu UE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0047/2007),

— uwzględniając komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany „Demokratyczna
kontrola nad Europolem” (COM(2002)0095),

— uwzględniając zalecenie z dnia 30 maja 2002 r. skierowane do Rady w sprawie rozwoju Europolu w
przyszłości i jego pełnoprawnej integracji z systemem instytucjonalnym Unii Europejskiej (1),

— uwzględniając zalecenie z dnia 10 kwietnia 2003 r. skierowane do Rady w sprawie rozwoju Europolu
w przyszłości (2),

— uwzględniając art. 93, art. 51 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
(A6-0136/2007),

1. zatwierdza inicjatywę Republiki Finlandii;

2. zwraca się do Rady o odnośną informację w sprawie w przypadku uznania przez nią za stosowne
oddalenia się od tekstu przyjętego przez Parlament;

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

4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak
również rządowi Republiki Finlandii.

(1) Dz.U. C 187 E z 7.8.2003, str. 144.
(2) Dz.U. C 64 E z 12.3.2004, str. 588.

P6_TA(2007)0105

Kontyngenty taryfowe na przywóz do Bułgarii i Rumunii cukru trzcinowego *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego rozporządzenia Rady otwierającego kontyngenty taryfowe na przywóz do Bułgarii i
Rumunii surowego cukru trzcinowego na dostawy do rafinerii cukru w latach gospodarczych

2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 (COM(2006)0798 — C6-0003/2007 — 2006/0261(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2006)0798) (1),

— uwzględniając art. 37 ust. 2 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0003/2007),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0072/2007),

(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
Artykuł 1, ustęp 3 a (nowy)

3a. Od roku gospodarczego 2009/2010 nie przyznaje się
żadnych dodatkowych kontyngentów taryfowych innych niż
przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2501/2001 z
dnia 10 grudnia 2001 r. wprowadzającym plan ogólnych pre-
ferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do
dnia 31 grudnia 2004 r. (1) (rozporządzenie „Wszystko oprócz
broni”) oraz związane z uprzywilejowanym dostępem do rynku
dla państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku.

(1) Dz.U. L 346 z 31.12.2001, str. 1.

P6_TA(2007)0106

Wniosek o uchylenie immunitetu Vurala Ögera

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku o uchylenie
immunitetu Vurala Ögera (2006/2198(IMM))

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek o uchylenie immunitetu Vurala Ögera, przekazany przez prokuraturę przy
sądzie apelacyjnym w Brukseli w dniu 11 maja 2006 r., ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu
6 lipca 2006 r.,

— po wysłuchaniu wyjaśnień Vurala Ögera, zgodnie z art. 7 ust. 3 Regulaminu,

— uwzględniając art. 10 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich z dnia 8
kwietnia 1965 r., jak również art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europej-
skiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

— uwzględniając orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 12 maja 1964 r. i
10 lipca 1986 r. (1),

(1) Sprawa 101/63, Wagner/Fohrmann i Krier, Zbiór Orzeczeń 1964, str. 383 i sprawa 149/85, Wybot/Faure i inni,
Zbiór Orzeczeń 1986, str. 2391.
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