
— 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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TEKST PROPONOWANY
PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI
PARLAMENTU

Poprawka 1
Punkt 4 a preambuły (nowy)

(4a) Rządy Rumunii i Bułgarii podjęły starania dla zapew-
nienia zgodności z odpowiednimi kryteriami w celu urucho-
mienia uproszczonej procedury przystąpienia,

P6_TA(2007)0442

Infrastruktura komunikacyjna dla środowiska systemu informacyjnego Schengen
(decyzja) *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego decyzji Rady w sprawie instalacji i obsługi infrastruktury komunikacyjnej dla środo-
wiska systemu informacyjnego Schengen (SIS) oraz zarządzania tą infrastrukturą (COM(2007)0306

— C6-0215/2007 — 2007/0104(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji (COM(2007)0306),

— uwzględniając art. 30 ust. 1 litery a) i b), art. 31 ust. 1 litery a) i b) oraz art. 34 ust. 2 litera c) traktatu
UE,

— uwzględniając art. 39 ust. 1 traktatu UE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0215/2007),

— uwzględniając art. 93 oraz art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
oraz opinię Komisji Budżetowej (A6-0357/2007),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. uważa, że orientacyjna finansowa kwota referencyjna podana we wniosku Komisji musi być zgodna
z pułapem tytułu 3a 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
Porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budże-
towej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (1);

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

4. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przy-
jętego przez Parlament;

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

6. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.
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