
TEKSTY PRZYJĘTE

P6_TA(2007)0436

Układ ustanawiający stowarzyszenie między WE a Chile (przystąpienie Bułgarii
i Rumunii do UE) ***

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustana-
wiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej
strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii

i Rumunii do Unii Europejskiej (12550/2007 — C6-0325/2007 — 2007/0083(AVC))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (12550/2007),

— uwzględniając drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu
uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej,

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 300 ust. 3, akapit
drugi, w powiązaniu z art. 310 oraz art. 300 ust. 2, akapit pierwszy, zdanie pierwsze i drugie traktatu
WE (C6-0325/2007),

— uwzględniając art. 75, art. 83 ust. 7 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A6-0361/2007),

1. wyraża zgodę na zawarcie drugiego protokołu dodatkowego do układu;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak
również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Chile.

P6_TA(2007)0437

Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej WE/Szwajcaria *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Umowy w sprawie współpracy naukowej
i technologicznej między Wspólnotami Europejskimi z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską

z drugiej (COM(2007)0305 — C6-0227/2007 — 2007/0106(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady i Komisji (COM(2007)0305),

— uwzględniając decyzję Rady i Komisji 2007/502/WE, Euratom, z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie
podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz tym-
czasowego stosowania Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą
Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską,
z drugiej strony (1),

(1) Dz.U. L 189 z 20.7.2007, str. 24.
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— uwzględniając art. 170 i art. 300 ust. 2 akapit pierwszy Traktatu WE oraz art. 101 ust. 2 Traktatu
Euratom,

— uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się
z Parlamentem (C6-0227/2007),

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

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0377/2007),

1. zatwierdza zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak
również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz parlamentowi Konfederacji Szwajcarskiej.

P6_TA(2007)0438

Wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2100/94 w zakresie
uprawnienia do złożenia wniosku o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin

(COM(2007)0445 — C6-0274/2007 — 2007/0161(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0445),

— uwzględniając art. 37 i 308 traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0274/2007),

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

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0373/2007),

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. występuje o rozpoczęcie postępowania porozumiewawczego przewidzianego we wspólnej deklaracji
z dnia 4 marca 1975 r., jeżeli Rada uznałaby za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne
wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.
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