
P6_TA(2007)0439

Energia jądrowa (ratyfikacja przez Słowenię Protokołu zmieniającego Konwencję
paryską) ***

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Republikę Słowenii do ratyfikowania, w interesie
Wspólnoty Europejskiej, Protokołu z dnia 12 lutego 2004 r. zmieniającego Konwencję paryską
o odpowiedzialności osób trzecich w dziedzinie energii jądrowej z dnia 29 lipca 1960 r.

(9453/2007 — C6-0180/2007 — 2006/0260(AVC))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (9453/2007),

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 300 ust. 3 akapit 2
wraz z postanowieniami art. 61 lit. c), art. 67 i art. 300 ust. 2 akapit 1 Traktatu WE (C6-0180/2007),

— uwzględniając art. 75 ust. 1 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenie Komisji Prawnej (A6-0369/2007),

1. wyraża zgodę na wniosek dotyczący decyzji Rady;

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

P6_TA(2007)0440

Zatwierdzenie pierwszej i drugiej poprawki do Konwencji EKG/ONZ z Espoo *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, pierwszej
i drugiej poprawki do Konwencji EKG/ONZ z Espoo o ocenach oddziaływania na środowisko

w kontekście transgranicznym (COM(2007)0470 — C6-0291/2007 — 2007/0169(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2007)0470),

— uwzględniając art. 175 ust. 1 oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze traktatu WE,

— uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się
z Parlamentem (C6-0291/2007),
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— uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego
i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0395/2007),

1. zatwierdza decyzję Rady;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak
również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz stronom Konwencji EKG/ONZ z Espoo.

P6_TA(2007)0441

Konwencja o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego zalecenia w sprawie decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Kon-
wencji z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonej na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej,
o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, Protokołu z dnia 27 września 1996 r.
sporządzonego na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej do Konwencji o ochronie inte-
resów finansowych Wspólnot Europejskich, Protokołu z dnia 29 listopada 1996 r. sporządzonego
na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni w trybie prejudycjalnym
przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Konwencji o ochronie interesów finanso-
wych Wspólnot Europejskich i Protokołu drugiego z dnia 19 czerwca 1997 r., sporządzonego na
podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, do Konwencji o ochronie interesów finansowych

Wspólnot Europejskich (COM(2007)0277 — C6-0238/2007 — 2007/0100(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając zalecenie Komisji przedstawione Radzie (COM(2007)0277),

— uwzględniając art. 3 ust. 4 Aktu przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii, na mocy którego Rada
skonsultowała się z Parlamentem (C6-0238/2007),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
(A6-0360/2007),

1. zatwierdza zalecenie Komisji po poprawkach;

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 zalecenia Komisji;

4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz
rządom Republiki Bułgarii i Rumunii.
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