
36. wzywa Komisję do oceny zalet komisji oceny skutków (IAB – Impast Assessment Board) na procedury
oceny wpływu do 2008 r.; zachęca Komisję do złożenia sprawozdania w szczególności na temat porówna-
nia wpływu IAB z wpływem niezależnych komisji doradczych w różnych państwach członkowskich i do
oceny maksymalnych zalet prawdziwie niezależnej kontroli na szczeblu europejskim;

37. proponuje, aby środki zarezerwowane na linię 26 01 08 w budżecie UE na projekt pilotażowy
zmniejszenia obciążeń administracyjnych zostały wykorzystane na powołanie niezależnego panelu eksper-
tów, obejmującego przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron, który będzie w pełni kontrolował
wdrażanie „Programu działań na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych w UE”; podkreśla, że ozna-
cza to również, że niezależna komisja ekspertów może się skoncentrować na wszystkich procedurach oceny
wpływu, pomiarach i wnioskach legislacyjnych spoza 13 obszarów priorytetowych;

38. podkreśla, że wybór i prace wspomnianego niezależnego panelu ekspertów powinny być całkowicie
przejrzyste oraz że jego członkowie powinni być zobowiązani do wypełnienia oświadczenia w sprawie
interesów;

39. wyraża swe zadowolenie z poparcia już udzielonego temu podejściu przez Radę i Komisję, wyrażo-
nego w pkt 25 konkluzji Prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 8-9 marca 2007 r.; pod-
kreśla, że jest ono również zbieżne z zaleceniami Nationaler Normenkonntrollrat (Niemcy), komisji ds.
lepszego stanowienia prawa (Wielka Brytania) i holenderskiej komisji doradczej ds. obciążenia administra-
cyjnego (Holandia) wyrażonymi w dokumencie określającym ich stanowisko w sprawie programu działań
Komisji (1);

40. proponuje następnie, aby wyżej wspomniany niezależny panel ekspertów, oprócz pełnego nadzoru
nad wdrażaniem europejskiego programu działań, oceniał również wnioski i wyniki konsultacji interneto-
wych i na szczeblu lokalnym; proponuje, aby przyznać takiemu panelowi dostęp do oceny wpływu wnio-
sków w sprawie zmniejszenia obciążenia przed przyjęciem ich przez Komisję;

41. zwraca się do Komisji o powołanie niezależnego przedstawiciela na przewodniczącego wyżej wspom-
nianego niezależnego panelu ekspertów i przygotowanie takiego panelu tak, aby był on w pełni operacyjny
we wrześniu 2007 r.; zwraca się ponadto, aby pozostali członkowie panelu reprezentowali zewnętrzne
zainteresowane strony w procesie legislacyjnym, oraz by objął on również niezależnych ekspertów i pra-
cowników naukowych w dziedzinie zmniejszenia obciążenia administracyjnego;

42. zwraca się do Komisji o umożliwienie niezależnemu panelowi również wydawania opinii na temat
kroków już podjętych w 2006 i 2007 r., które określają politykę zmniejszania obciążenia administracyjnego;

43. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji, jak
również rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Stanowisko w sprawie przygotowanego przez Komisję Europejską „Programu działań na rzecz zmniejszenia obciąże-
nia administracyjnego”, 1 marca 2007 r.
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Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych („RZYM II”) ***III

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zatwierdzonego
przez komitet pojednawczy wspólnego tekstu dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („RZYM II”) (PE-

CONS 3619/2007 — C6-0142/2007 — 2003/0168(COD))

(Procedura współdecyzji: trzecie czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wspólny tekst przyjęty przez komitet pojednawczy (PE-CONS 3619/2007 – C6-0142/
2007),

— uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2003)0427) (2),

(1) Dz.U. C 157 E z 6.7.2006, str. 371.
(2) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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— uwzględniając zmieniony wniosek Komisji (COM(2006)0083) (1),

— uwzględniając swoje stanowisko zajęte w drugim czytaniu (2) w sprawie wspólnego stanowiska Rady (3),

— uwzględniając opinię wydaną przez Komisję w sprawie poprawek Parlamentu do wspólnego stanowiska
(COM(2007)0126) (1),

— uwzględniając art. 251 ust. 5 Traktatu WE

— uwzględniając art. 65 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie swojej delegacji do komitetu pojednawczego (A6-0257/2007),

1. przyjmuje wspólny tekst i zwraca uwagę na zawarte w nim oświadczenia Rady i Komisji;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do podpisania wraz z Przewodniczącym Rady aktu prawnego,
zgodnie z art. 254 ust. 1 Traktatu WE;

3. zobowiązuje swojego Sekretarza Generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że
wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do zapewnienia, w porozumieniu z Sekretarzem
Generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji legislacyjnej Radzie i
Komisji.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
(2) Teksty przyjęte, 18.1.2007, P6_TA(2007)0006.
(3) Dz.U. C 289 E z 28.11.2006, str. 68.
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Drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia (2008-2013) ***II

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wspólnego sta-
nowiska Rady mającego na celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej
drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2008-2013 (16369/2/2006 —

C6-0100/2007 — 2005/0042A(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wspólne stanowisko Rady (16369/2/2006 – C6-0100/2007),

— uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)0115) (2),

— uwzględniając zmieniony wniosek Komisji (COM(2006)0234) (1),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 62 Regulaminu,

(1) Dz.U. C 291 E z 30.11.2006, str. 372.
(2) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

10.7.2008 PL C 175 E/131Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wtorek, 10 lipca 2007 r.


