
24. podkreśla, że organizacja posiedzeń na poziomie regionalnym lub lokalnym, zgodnie z art. 17 ust. 3
Umowy z Kotonu, powinna wejść w czynną fazę wdrażania; wzywa WZP do zaplanowania tego typu
posiedzeń w oparciu o struktury parlamentarne istniejące w ramach grupy AKP i do poświęcenia ich
w szczególności współpracy regionalnej w kontekście zapobiegania i rozwiązywania konfliktów oraz zawie-
raniu i wdrażaniu umów o partnerstwie gospodarczym;

25. z zadowoleniem odnotowuje coraz większy udział podmiotów niepaństwowych w sesjach WZP oraz
to, że wydarzenia alternatywne postrzegane są obecnie jako pozytywne uzupełnienie;

26. ponawia swe poparcie dla sformułowanego na 9 sesji w kwietniu 2005 r. wniosku WZP, by odpo-
wiedni odsetek środków EFR przeznaczyć na edukację polityczną i szkolenie parlamentarzystów
i przywódców politycznych, gospodarczych czy społecznych w interesie trwałego wzmocnienia dobrego
zarządzania, rządów prawa, struktur demokratycznych, a także współdziałania rządu z opozycją
w opartych na wolnych wyborach demokracjach pluralistycznych; uważa, że środki te należałoby wykorzys-
tać na utworzenie wyższych szkół administracji publicznej oraz na polityczne kształcenie posłów, pracow-
ników administracji szczebla lokalnego oraz osób zajmujących odpowiedzialne stanowiska w partiach poli-
tycznych i stowarzyszeniach;

27. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji, jak
również Radzie AKP, rządom i parlamentom Austrii i Barbadosu.

P6_TA(2007)0276

Rozszerzenie strefy euro

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ulepszenia
metody konsultacji z Parlamentem w procedurach dotyczących rozszerzenia strefy euro

Parlament Europejski,

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

— uwzględniając art. 122 ust. 2 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem
w sprawie przyjęcia jednej waluty przez Maltę i Cypr z dniem 1 stycznia 2008 r. (C6-0151/2007
i C6-0150/2007),

— uwzględniając pisma przewodniczącego Parlamentu Europejskiego z dnia 6 czerwca 2007 r. do Prze-
wodniczących Komisji i Rady;

— uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

1. w odniesieniu do przyszłych rozszerzeń strefy euro wzywa Komisję i Radę:

a) do osiągnięcia porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie harmonogramu oraz podejścia do
współpracy z kolejnymi państwami członkowskimi chcącymi przystąpić do strefy euro, w tym:

i) do rozpoczynania rozmów z Parlamentem na wczesnym etapie, aby zostawić mu co najmniej dwa
miesiące na konsultację, w poszanowaniu jego prerogatywy do należytego rozpatrywania wnio-
sków złożonych wspólnie przez Komisję i Europejski Bank Centralny;

ii) do zobowiązania państw ubiegających się o przystąpienie do strefy euro do ogłaszania zamiaru
złożenia oficjalnego wniosku najpóźniej jesienią roku poprzedzającego jego złożenie i do starań
o wczesny kontakt z Komisją Gospodarczą i Monetarną Parlamentu Europejskiego aby ułatwić cały
proces wprowadzania wspólnej waluty; oraz

iii) do opracowywania przez Komisję tymczasowego sprawozdania o konwergencji na początku roku
następującego po wstępnym ogłoszeniu zamiaru przystąpienia przez państwo członkowskie;

(1) Dz.U. C 298 E z 8.12.2006, str. 249.
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b) do zapewnienia ścisłego monitorowania przygotowań do rozszerzenia strefy euro o przystępujące pań-
stwa członkowskie przez przyszłą Europejską Radę Konsultacyjną ds. Zarządzania Statystyką
i Europejski Komitet ds. Informacji Statystycznych; do zapewnienia udzielenia Komisji dodatkowych
uprawnień w zakresie weryfikacji danych, ponieważ wyraża przekonanie, że jakość danych dostępnych
Komisji nadal pozostawia wiele do życzenia; zaleca, aby Komisja sprawdzała dane przekazywane przez
krajowe banki centralne, porównując je z danymi otrzymywanymi w kwartalnych sprawozdaniach dla
administracji centralnej, aby dzięki takiej weryfikacji poprawić wiarygodność statystyk;

c) do przyjęcia stanowiska, zgodnie z którym przed dokonaniem oceny zgodności z kryteriami
z Maastricht należy zamknąć wszelkie procedury dotyczące deficytu w danym państwie członkowskim;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji rządom
państw członkowskich oraz Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

C 146 E/252 PL 12.6.2008Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Środa, 20 czerwca 2007 r.


