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Współpraca między komisjami (zmiana art. 47 Regulaminu)

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zmiany art. 47 Regulaminu
Parlamentu Europejskiego — współpraca między komisjami (2007/2016(REG))

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt zmian Regulaminu (B6-0461/2006),

— uwzględniając art. 201 oraz art. 202 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0139/2007),

1. podejmuje decyzję o wprowadzeniu do swojego Regulaminu poniższych zmian;

2. przypomina, iż zmiany te wchodzą w życie pierwszego dnia najbliższej sesji miesięcznej;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do zawiadomienia Rady i Komisji o niniejszej decyzji.
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Poprawka 3

Artykuł 47

Ściślejsza współpraca między komisjami Procedura obejmująca zaangażowane komisje

Jeżeli Konferencja Przewodniczących uzna, że dana sprawa
należy w prawie równej mierze do kompetencji dwóch komisji
lub że różne aspekty tej samej sprawy wchodzą w zakres kom-
petencji dwóch różnych komisji, stosuje się art. 46 oraz nastę-
pujące postanowienia uzupełniające:

Jeżeli kwestia kompetencji zostaje skierowana do Konferencji
Przewodniczących zgodnie z art. 179 ust. 2 lub art. 45,
a Konferencja Przewodniczących uzna, na podstawie załącz-
nika VI, że dana sprawa należy w prawie równej mierze do
kompetencji co najmniej dwóch komisji lub że różne aspekty
tej samej sprawy wchodzą w zakres kompetencji co najmniej
dwóch komisji, stosuje się art. 46 oraz następujące postanowie-
nia uzupełniające:

— kalendarz prac jest ustalany wspólnie przez obie komisje; — kalendarz prac jest ustalany wspólnie przez zainteresowane
komisje;

— sprawozdawca oraz sprawozdawca komisji opiniodawczej
starają się osiągnąć porozumienie co do tekstów, które
każdy z nich proponuje swojej komisji, oraz co do stano-
wisk zajmowanych wobec poprawek;

— sprawozdawca oraz autorzy opinii informują się na bie-
żąco oraz starają się osiągnąć porozumienie co do tekstów,
które każdy z nich proponuje swojej komisji, oraz co do
stanowisk zajmowanych wobec poprawek;

— zainteresowani przewodniczący, sprawozdawca
i sprawozdawcy komisji opiniodawczych dążą do wspól-
nego uzgodnienia, które części tekstu należą do ich
poszczególnych wyłącznych lub wspólnych kompetencji
oraz uzgadniają szczegóły współpracy;

— komisja przedmiotowo właściwa przyjmuje poprawki komi-
sji opiniodawczej bez głosowania, jeśli dotyczą one aspek-
tów, które przewodniczący komisji przedmiotowo właści-
wej uzna, na podstawie załącznika VI i po konsultacji

— komisja przedmiotowo właściwa przyjmuje poprawki komi-
sji zaangażowanej bez głosowania, jeśli dotyczą one aspek-
tów, które przewodniczący komisji przedmiotowo właści-
wej uzna, na podstawie załącznika VI i po konsultacji
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z przewodniczącym komisji opiniodawczej, za wchodzące
w zakres kompetencji komisji opiniodawczej, oraz jeśli nie
są one sprzeczne z innymi elementami sprawozdania.

z przewodniczącym komisji zaangażowanej, za wchodzące
w wyłączny zakres kompetencji zaangażowanej komisji
opiniodawczej, oraz jeśli nie są one sprzeczne z innymi ele-
mentami sprawozdania. Przewodniczący komisji przedmio-
towo właściwej uwzględnia wszelkie porozumienia przyjęte
na mocy trzeciego tiret;

— w przypadku gdy w odniesieniu do projektu toczy się
postępowanie pojednawcze, w skład delegacji Parlamentu
wchodzi autor opinii z komisji zaangażowanej.
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Normy jakości środowiska w dziedzinie polityki wodnej ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie wniosku doty-
czącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej norm jakości środowiska
w dziedzinie polityki wodnej oraz zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE (COM(2006)0397 —

C6-0243/2006 — 2006/0129(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
(COM(2006)0397),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0243/2006),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego
i Bezpieczeństwa Żywności, a także opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak również Komisji Rybołówstwa (A6-0125/2007),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

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

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.
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