
P6_TC1-COD(2005)0248

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 września 2007 r.
w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego

tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu
w pierwszym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia(WE) nr …/2008.)

P6_TA(2007)0401

Rozwój kolei wspólnotowych ***III

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zatwierdzo-
nego przez komitet pojednawczy wspólnego tekstu dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych
oraz dyrektywę 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alokacji zdolności prze-
pustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej

(PE-CONS 3635/2007 — C6-0212/2007 — 2004/0047(COD))

(Procedura współdecyzji: trzecie czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wspólny tekst przyjęty przez komitet pojednawczy (PE-CONS 3635/2007 —

C6-0212/2007),

— uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2004)0139)),

— uwzględniając własne stanowisko przyjęte w drugim czytaniu (2) w sprawie wspólnego stanowiska
Rady (3),

— uwzględniając opinię wydaną przez Komisję w sprawie poprawek Parlamentu do wspólnego stanowiska
(COM(2007)0078),

— uwzględniając art. 251 ust. 5 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 65 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie swojej delegacji przekazane komitetowi pojednawczemu (A6-0314/2007),

1. przyjmuje wspólny tekst;

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) Dz.U. C 227 E z 21.9.2006, str. 460.
(2) Teksty przyjęte w dniu 18.1.2007, P6_TA(2007)0003.
(3) Dz.U. C 289 E z 28.11.2006, str. 30.
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