
P6_TA(2007)0402

Przyznawanie uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i po-
ciągi ***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 w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy
i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty (PE-CONS 3636/2007 — C6-0213/2007 —

2004/0048(COD))

(Procedura współdecyzji: trzecie czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wspólny tekst przyjęty przez komitet pojednawczy (PE-CONS 3636/2007 —

C6-0213/2007),

— uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2004)0142),

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

— uwzględniając opinię wydaną przez Komisję w sprawie poprawek Parlamentu do wspólnego stanowiska
(COM(2007)0080),

— uwzględniając art. 251 ust. 5 Traktatu WE

— uwzględniając art. 65 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie swojej delegacji przekazane komitetowi pojednawczemu (A6-0315/2007),

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. 464.
(2) Teksty przyjęte w dniu 18.1.2007, P6_TA(2007)0004.
(3) Dz.U. C 289 E z 28.11.2006, str. 42.

P6_TA(2007)0403

Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym ***III

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zatwierdzo-
nego przez komitet pojednawczy wspólnego tekstu dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady w sprawie praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (PE-CONS

3637/2007 — C6-0214/2007 — 2004/0049(COD))

(Procedura współdecyzji: trzecie czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wspólny tekst przyjęty przez komitet pojednawczy (PE-CONS 3637/2007 —

C6-0214/2007),

— uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2004)0143),

(1) Dz.U. C 227 E z 21.9.2006, str. 490.
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— uwzględniając własne stanowisko w drugim czytaniu (1) w sprawie wspólnego stanowiska Rady (2),

— uwzględniając opinię wydaną przez Komisję w sprawie poprawek Parlamentu do wspólnego stanowiska
(COM(2007)0079),

— uwzględniając art. 251 ust. 5 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 65 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie swojej delegacji przekazane komitetowi pojednawczemu (A6-0313/2007),

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 zarządzenia, 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) Teksty przyjęte w dniu 18.1.2007, P6_TA(2007)0005.
(2) Dz.U. C 289 E z 28.11.2006, str. 1.

P6_TA(2007)0404

Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 320/2006 ustanawiające
tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (COM(2007)0227

— C6-0176/2007 — 2007/0085(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0227),

— uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0176/2007),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinie Komisji Budżetowej
(A6-0309/2007),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. uważa, że szacunkowa kwota referencji finansowej zapisana w projekcie legislacyjnym musi być
zgodna z pułapem przewidzianym w pozycji 2 nowych wieloletnich ram finansowych i wskazuje na fakt,
że decyzja w sprawie kwoty rocznej zostanie podjęta w ramach rocznej procedury budżetowej zgodnie
z postanowieniami punktu 38 PMI z dnia 17 maja 2006 r.;

3. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;
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