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Udział Bułgarii i Rumunii w porozumieniu EWG-San Marino w sprawie współ-
pracy i unii celnej *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw
członkowskich, protokołu do Porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską
Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, dotyczącego uwzględnienia Republiki Bułgarii
i Rumunii jako stron Porozumienia w związku z przystąpieniem tych państw do Unii Europejskiej

(COM(2007)0309 — C6-0250/2007 — 2007/0105(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2007)0309),

— uwzględniając art. 133, art. 300 ust. 2 zdanie drugie i art. 308 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się
z Parlamentem (C6-0250/2007),

— uwzględniając art. 51, art. 83 ust. 7 i art. 43 ust. 1 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A6-0324/2007),

1. zatwierdza zawarcie protokołu;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, rzą-
dom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki San Marino.
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Pomoc publiczna przyznana przez Finlandię obejmująca nasiona i materiał
siewny zbóż *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1947/2005
w odniesieniu do przyznanej przez Finlandię pomocy publicznej obejmującej nasiona i materiał

siewny zbóż (COM(2007)0323 — C6-0245/2007 — 2007/0109(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0323),

— uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0245/2007),

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

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0311/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

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

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.
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