
b) umożliwienia im podjęcia odpowiednich działań w
odpowiedzi na wszelką stwierdzoną działalność, o któ-
rej mowa w lit. a) oraz

c) umożliwienia współpracy w celu wdrożenia środków i
działań, o których mowa w lit. a). W tym celu właś-
ciwe organy państw członkowskich współpracują przy
wdrażaniu środków ochronnych CCAMLR oraz
nawiązują współpracę z przemysłem na obszarze ich
jurysdykcji.

2. W celu wsparcia wdrożenia niniejszego środka
ochronnego, państwa członkowskie przedstawiają z odpo-
wiednim wyprzedzeniem, z kopią do Komisji, Sekretaria-
towi CCAMLR oraz stronom Konwencji oraz innym stro-
nom współpracującym z CCAMLR w zakresie wdrożenia
systemu dokumentowania połowów Dissostichus spp.,
sprawozdanie na temat działań i środków podjętych zgod-
nie z ust. 1.

P6_TA(2007)0306

Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Konwencji o Europolu z dnia
26 lipca 1995 r. *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zalecenia doty-
czącego decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji z dnia 26 lipca
1995 r. sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowie-
nia Europejskiego Urzędu Policji (konwencji o Europolu) (COM(2007)0215 — C6-0169/2007 —

2007/0076(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając zalecenie Komisji dla Rady (COM(2007)0215) (1),

— uwzględniając art. 3 ust. 4 Aktu przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii, na mocy którego Rada
skonsultowała się z Parlamentem (C6-0169/2007),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
(A6-0260/2007),

1. zatwierdza zalecenie Komisji;

2. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przy-
jętego przez Parlament;

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

4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a
także rządom Republiki Bułgarii i Rumunii.

(1) Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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