
— uwzględniając art. 51 oraz 35 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego
i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Rynku Wew-
nętrznego i Ochrony Konsumentów (A6-0035/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie
znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

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

P6_TC1-COD(2005)0028

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 czerwca 2007 r.
w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie defi-
nicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89

(Jako że osiągnięto porozumienie między Parlamentem a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpo-
wiada treści ostatecznego aktu prawnego, rozporządzenia (WE) nr …/2007.)

P6_TA(2007)0260

Futra z psów i kotów ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zakazującego wprowadzania do
obrotu, przywozu do Wspólnoty i wywozu ze Wspólnoty futra z kotów i psów oraz produktów

zawierających takie futro (COM(2006)0684 — C6-0428/2006 — 2006/0236(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
(COM(2006)0684) (1),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 i art. 133 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0428/2006),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinie Komi-
sji Handlu Międzynarodowego oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0157/2007),

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie
znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

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

P6_TC1-COD(2006)0236

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 czerwca 2007 r.
w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady zakazującego
wprowadzania do obrotu, przywozu do Wspólnoty i wywozu ze Wspólnoty futra z kotów i psów

oraz produktów zawierających takie futro

(Jako że osiągnięto porozumienie między Parlamentem a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpo-
wiada treści ostatecznego aktu prawnego, rozporządzenia (WE) nr …/2007.)

P6_TA(2007)0261

Łącza szerokopasmowe

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie opracowania europejskiej
polityki w zakresie łączy szerokopasmowych (2006/2273(INI))

Parlament Europejski,

— uwzględniając komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany „Niwelowanie różnic w dostępie do łączy sze-
rokopasmowych (COM(2006)0129)”,

— uwzględniając sprawozdanie Digital Divide Forum (DDF) z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie dostępu do
łączy szerokopasmowych i wsparcia publicznego w obszarach o niedostatecznym poziomie usługi,

— uwzględniając skierowany do uczestników wiosennego szczytu Rady Europejskiej komunikat Komisji
zatytułowany „Realizacja odnowionej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia: Rok zreali-
zowanych celów” (COM(2006)0816),

— uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komi-
tetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany „Szybkie łącza dla Europy: najnow-
sze postępy w sektorze komunikacji elektronicznej” (COM(2004)0061),

— uwzględniając komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie przeglądu ram regulacyjnych UE dotyczących sieci
i usług łączności elektronicznej (COM(2006)0334),

— uwzględniając dyrektywę 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r.
w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (1),

(1) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 33.
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