
a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Unia Europejska stworzyła Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji („Fundusz”) w celu udzie-
lania dodatkowego wsparcia pracownikom zwalnianym w wyniku głębokich zmian w strukturze handlu
światowego oraz aby pomóc im w ponownym wejściu na rynek pracy.

(2) Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pozwala uruchomić Fundusz w ramach
rocznego pułapu 500 mln EUR.

(3) Rozporządzenie (WE) 1927/2006 zawiera przepisy, na mocy których można uruchomić Fundusz.

(4) Francja złożyła wnioski o uruchomienie funduszu w przypadku dwóch spraw dotyczących zwolnień
w sektorze motoryzacyjnym: Peugeot SA i Renault SA.

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W ogólnym budżecie Unii Europejskiej na rok finansowy 2007 środki Europejskiego Funduszu Dostosowa-
nia do Globalizacji powinny zostać uruchomione, aby udostępnić kwotę 3 816 280 EUR.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 23 października 2007 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący

W imieniu Rady
Przewodniczący

P6_TA(2007)0444

Zrównoważone stosowanie pestycydów ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wspólnotowego
działania na rzecz osiągnięcia zrównoważonego stosowania pestycydów (COM(2006)0373 —

C6-0246/2006 — 2006/0132(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
(COM(2006)0373),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedsta-
wiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0246/2006),
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— uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

— uwzględniając art. 51 i 35 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego
i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0347/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie
znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

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

P6_TC1-COD(2006)0132

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 października
2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2008/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej
ramy wspólnotowego działania na rzecz osiągnięcia zrównoważonego stosowania pestycydów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 152 ust. 4 i 175
ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji ║ ,

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2),

stanowiąc zgodnie z procedurą określona w art. 251 traktatu (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 2 i art. 7 decyzji nr 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca
2002 r. ustanawiającej szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego (4)
należy ustanowić wspólne ramy prawne dla zapewnienia zrównoważonego stosowania pestycydów,
biorąc pod uwagę zasadę ostrożności.

(1) Dz.U. C 161 z 13.7.2007, str. 48.
(2) Dz.U. C 146 z 30.6.2007, str. 48.
(3) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2007 r.
(4) Dz.U. L 242 z 10.9.2002, str. 1.
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