
P6_TA(2007)0191

Produkcja ekologiczna i etykietowanie produktów ekologicznych *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie wniosku doty-
czącego rozporządzenia Rady w sprawie produkcji ekologicznej i etykietowania produktów ekolo-

gicznych (COM(2005)0671 — C6-0032/2006 — 2005/0278(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0671) (1),

— uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0032/2006),

— uwzględniając opinię Komisji Prawnej dotyczącą zaproponowanej podstawy prawnej,

— uwzględniając art. 51 oraz art. 35 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinię Komisji Ochrony Środowi-
ska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0061/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach z dnia 29 marca 2007 r. (2);

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.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
(2) Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0095.

P6_TA(2007)0192

Umowa partnerska w sprawie połowów WE-Dania i Grenlandia *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie wniosku doty-
czącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów
pomiędzy Wspólnotą Europejską z jednej strony a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii

z drugiej strony (COM(2006)0804 — C6-0506/2006 — 2006/0262(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2006)0804) (1),

— uwzględniając art. 37 wraz z art. 300 ust. 2 Traktatu WE,

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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