
— uwzględniając art. 122 ust. 2 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0151/2007),

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

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0244/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. popiera przyjęcie euro przez Cypr w dniu 1 stycznia 2008;

3. wzywa państwa członkowskie do umożliwienia Komisji przeprowadzenia oceny zgodności
z kryteriami z Maastricht na podstawie precyzyjnych, aktualnych i wiarygodnych danych wysokiej jakości;

4. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu,
o poinformowanie go o tym fakcie;

5. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne
wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

6. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji
i rządom państw członkowskich.

P6_TA(2007)0271

Przyjęcię jednej waluty przez Maltę z dniem 1 stycznia 2008 r. *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego decyzji Rady zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia jednej waluty
przez Maltę z dniem 1 stycznia 2008 r. (COM(2007)0259 — C6-0150/2007 — 2007/0092(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0259),

— uwzględniając raport Komisji o konwergencji za rok 2007 dotyczący Malty (COM(2007)0258) oraz
raport Europejskiego Banku Centralnego o konwergencji z maja 2007 r.,

— uwzględniając dokument roboczy służb Komisji towarzyszący raportowi Komisji o konwergencji za rok
2007 dotyczącemu Malty (SEC(2007)0622),

— uwzględniając rezolucję w sprawie rozszerzenia strefy euro z 1 czerwca 2006 r. (1),

— uwzględniając art. 122 ust. 2 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0150/2007),

(1) Dz.U. C 298 E, 8.12.2006, str. 249.
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— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0243/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. popiera przyjęcie euro przez Maltę w dniu 1 stycznia 2008;

3. wzywa państwa członkowskie do umożliwienia Komisji przeprowadzenia oceny zgodności
z kryteriami z Maastricht na podstawie precyzyjnych, aktualnych i wiarygodnych danych wysokiej jakości;

4. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu,
o poinformowanie go o tym fakcie;

5. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne
wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

6. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji
i rządom państw członkowskich.

P6_TA(2007)0272

Galileo

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie finansowania europej-
skiego programu radiowej nawigacji satelitarnej (Galileo), zgodnie z porozumieniem międzyinstytu-

cjonalnym z dnia 17 maja 2006 r. oraz wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2007-2013

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
wprowadzenia w życie fazy rozmieszczania i fazy operacyjnej europejskiego programu radionawigacji
satelitarnej(COM(2004)0477/2),

— uwzględniając swoje stanowisko z dnia 6 września 2005 r. w sprawie powyższego wniosku (1),

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 kwietnia 2007 r. (P6_TA (2007)0164) w sprawie negocjacji
umowy koncesyjnej Galileo (2),

— uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Galileo na rozdrożu: realizacja europejskich progra-
mów GNSS” (COM(2007)0261),

— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem
Europejskim, Radą, a komisją dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (3),

— uwzględniając art. 54 Regulaminu,

1. przypomina Radzie i Komisji, że wieloletnie ramy finansowe przewidują kwotę około 1 miliarda EUR
na wydatki operacyjne związane z programem Galileo w latach 2007-2013, oraz że finansowa kwota refe-
rencyjna, zgodnie ze zmienionym wnioskiem dotyczącym rozporządzenia w sprawie wprowadzenia w życie
fazy rozmieszczenia i fazy operacyjnej europejskiego programu radionawigacji satelitarnej, wynosi 1 005
miliarda EUR w cenach bieżących;

(1) Dz.U. C 193 E z 17.8.2006, str. 61.
(2) Teksty Przyjęte, P6_TA(2007)0164.
(3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.
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