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P6_TA(2007)0151

Skład tymczasowej komisji w sprawie zmian klimatycznych

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia i rozdziału kom-
petencji, składu i długości mandatu komisji tymczasowej ds. zmian klimatycznych

Parlament Europejski,

— uwzględniając art. 175 Regulaminu,

— uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie zapropo-
nowania powołania tymczasowej komisji ds. zmian klimatycznych oraz określenia jej kompetencji i
składu,

— uwzględniając pilną potrzebę przyjęcia na wszystkich szczeblach konkretnych środków w celu stawienia
czoła zmianom klimatycznym oraz konieczność aktywizacji tego procesu przez przywódców politycz-
nych,

— uwzględniając rezolucje Parlamentu Europejskiego w sprawie zmian klimatycznych, zwłaszcza rezolucje
przyjęte w dniu 16 listopada 2005 r. (1), 26 października 2006 r. (2) i 14 lutego 2007 r. (3),

— uwzględniając konieczność zebrania i skoordynowania opinii poszczególnych zainteresowanych komisji,
aby Parlament Europejski mógł odgrywać kluczową rolę w zakresie uświadamiania i umieszczania
wyzwania, jakim są zmiany klimatyczne, wśród najważniejszych punktów programów prac forów mię-
dzynarodowych,

— uwzględniając konieczność odpowiedniego zorganizowania swoich prac i struktur, zwłaszcza poprzez
przyznanie dodatkowych środków niezbędnych do właściwego zajęcia się omawianą sprawą,

1. podejmuje decyzję o powołaniu tymczasowej komisji ds. zmian klimatycznych i przyznaniu jej nastę-
pujących kompetencji:

a) formułowanie propozycji dotyczących przyszłej zintegrowanej polityki Unii Europejskiej w zakresie
zmian klimatycznych oraz koordynowanie stanowiska Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do
negocjowania międzynarodowych ram polityki klimatycznej na okres po 2012 r.;

b) analiza zagadnień dotyczących stanu zmian klimatycznych i proponowanie odpowiednich działań na
wszystkich szczeblach, w połączeniu z oceną ich skutków finansowych oraz kosztów zaniechania dzia-
łania;

c) sporządzanie jak najpełniejszego zestawienia najnowszych postępów i perspektyw w zakresie walki ze
zmianami klimatycznymi, aby Parlament otrzymywał ich szczegółową niezbędną analizę i mógł się
wywiązać ze swojej odpowiedzialności politycznej;

(1) Dz.U. C 280 E z 18.11.2006, str. 120.
(2) Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2006)0460.
(3) Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2007)0038.
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d) badanie znaczenia wspomnianych najnowszych postępów i perspektyw dla środowiska, dla kwestii
prawnych, gospodarczych, społecznych, geopolitycznych i regionalnych oraz dla zdrowia publicznego;

e) analiza i ocena obecnego stosowania właściwego wspólnotowego prawodawstwa;

f) nawiązywanie w tym celu odpowiednich kontaktów oraz organizacja przesłuchań z udziałem parlamen-
tów i rządów państw członkowskich i państw trzecich, instytucji europejskich i organizacji międzyna-
rodowych, a także przedstawicieli środowisk naukowych, przedsiębiorstw i społeczeństwa obywatel-
skiego, w tym sieci władz lokalnych i regionalnych;

2. postanawia, że kompetencje komisji stałych Parlamentu odpowiedzialnych za przyjmowanie, monito-
rowanie i wykonanie prawodawstwa wspólnotowego w tej dziedzinie pozostają niezmienione, komisja tym-
czasowa może jednak wydawać zalecenia dotyczące podjęcia działań lub wystąpienia z inicjatywami;

3. ustala długość mandatu komisji tymczasowej na dwanaście miesięcy począwszy od 10 maja 2007 r.;
na zakończenie tego okresu komisja przedstawi Parlamentowi sprawozdanie, zawierające w razie potrzeby
zalecenia dotyczące podjęcia działań lub wystąpienia z inicjatywami;

4. postanawia, że komisja tymczasowa liczy 60 członków.

P6_TA(2007)0152

Roszczenia o odszkodowanie za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję
i nadużywanie pozycji dominującej

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie Zielonej Księgi dotyczą-
cej roszczeń o odszkodowanie za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję i nadużywanie

pozycji dominującej (2006/2207 (INI))

Parlament Europejski,

— uwzględniając Zieloną Księgę Komisji dotyczącą roszczeń o odszkodowanie za stosowanie praktyk ogra-
niczających konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej (COM(2005)0672) (Zielona Księga doty-
cząca roszczeń o odszkodowania),

— uwzględniając sprawozdanie Komisji dotyczące polityki konkurencji za rok 2004 (SEC(2005)0805),

— uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 1961 r. w odpowiedzi na wnio-
sek Rady Ministrów EWG dotyczący konsultacji z Parlamentem Europejskim w związku z projektem
wstępnego rozporządzenia wykonawczego dotyczącego art. 85 i 86 Traktatu EWG (1),

— uwzględniając uwagi Komisji dotyczące współpracy między krajowymi organami ochrony konkurencji a
Komisją w rozstrzyganiu spraw objętych zakresem art. 85 lub 86 Traktatu WE (2),

— uwzględniając wnioski prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Lizbonie w dniach 23-24 marca
2000 r., posiedzenia Rady Europejskiej w Göteborgu w dniach 15-16 czerwca 2001 r., posiedzenia
Rady Europejskiej w Laeken w dniach 14-15 grudnia 2001 r., posiedzenia Rady Europejskiej w Barce-
lonie w dniach 15-16 marca 2002 r. oraz posiedzeń Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 20-21
marca 2003 r., 25-26 marca 2004 r., 22-23 marca 2005 r. i 23-24 marca 2006 r.,

— uwzględniając sprawozdanie opublikowane w listopadzie 2004 r. przez grupę wysokiego szczebla, zaty-
tułowane „Sprostać wyzwaniom – strategia lizbońska na rzecz wzrostu i zatrudnienia”,

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadze-
nia w życie zasad konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (3), rozporządzenie Komisji (WE)
nr 773/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. odnoszące się do prowadzenia przez Komisję postępowań
zgodnie z art. 81 i art. 82 Traktatu WE (4) oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20
stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (5),

(1) Dz.U. 61 z 15.11.1961, str. 1409.
(2) Dz.U. C 313 z 15.10.97, str. 3.
(3) Dz.U. L 1 z 4.1.2003, str. 1.
(4) Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 18.
(5) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.
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