
P6_TA(2007)0307

Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji o wzajemnej pomocy prawnej
w sprawach karnych z dnia 29 maja 2000 r. *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zalecenia w
sprawie decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 29 maja
2000 r. ustanowionej przez Radę zgodnie z artykułem 34 Traktatu o Unii Europejskiej o wzajemnej
pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej

(COM(2007)0213 — C6-0158/2007 — 2007/0080(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając zalecenie Komisji dla Rady (COM(2007)0213) (1),

— uwzględniając art. 3 ust. 4 Aktu przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii, na mocy którego Rada
zasięgnęła opinii Parlamentu (C6-0158/2007),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
(A6-0261/2007),

1. zatwierdza zalecenie Komisji;

2. zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli zdecyduje się ona na odejście od tekstu przyjętego
przez Parlament;

3. zwraca się do Rady o ponowne zasięgnięcie opinii Parlamentu, jeśli zdecyduje się ona na wprowadze-
nie 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.

P6_TA(2007)0308

Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 17 czerwca 1998 r. o zaka-
zie prowadzenia pojazdów mechanicznych *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zalecenia doty-
czącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 17 czerwca
1998 r. sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o zakazie prowadze-

nia pojazdów mechanicznych (COM(2007)0214 — C6-0155/2007 — 2007/0075(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając zalecenie Komisji dla Rady (COM(2007)0214) (1),

— uwzględniając art. 3 ust. 4 Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii, na mocy którego Rada skonsultowała
się z Parlamentem (C6-0155/2007),

(1) Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
(A6-0269/2007),

1. zatwierdza zalecenie Komisji;

2. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinfor-
mowanie go o tym fakcie;

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 oraz
rządom Bułgarii i Rumunii.

P6_TA(2007)0309

Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Konwencji z dnia 26 maja 1997 r. w sprawie
zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich lub urzędników państw
członkowskich Unii Europejskiej *

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 maja
1997 r. sporządzonej na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. c) Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie
zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich lub urzędników państw członkowskich

Unii Europejskiej (COM(2007)0218 — C6-0156/2007 — 2007/0072(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając zalecenie Komisji dla Rady (COM(2007)0218) (1),

— uwzględniając art. 3 ust. 4 Aktu przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii, na mocy którego Rada
skonsultowała się z Parlamentem (C6-0156/2007),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
(A6-0272/2007),

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 wniosku Komisji;

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

(1) Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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