
— włączenie do budżetu na rok 2007 dostosowań technicznych, koniecznych w związku z przyjęciem
decyzji Rady nr 2007/162/WE, Euratom z dnia 5 marca 2007 r. ustanawiającej Instrument Finansowy
Ochrony Ludności na lata 2007-2013 (1) oraz rozporządzenia (WE) nr 614/2007 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie instrumentu finansowego na rzecz środowiska
(LIFE+) (2);

B. mając na uwadze, że celem projektu budżetu korygującego nr 6 jest formalnie wpisanie tych środków
budżetowych i dostosowań technicznych do budżetu na rok 2007,

1. przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego nr 6/2007;

2. zatwierdza projekt budżetu korygującego nr 6/2007 bez poprawek;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 71 z 10.3.2007, str. 9.
(2) Dz.U. L 149 z 9.6.2007, str. 1.

P6_TA(2007)0459

Protokół zmieniający porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw włas-
ności intelektualnej (TRIPS) ***

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego decyzji Rady przyjmującej, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokół zmieniający
Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Porozumie-
nie TRIPS), sporządzony w Genewie w dniu 6 grudnia 2005 r. (8934/2006 — C6-0359/2006 —

2006/0060(AVC))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (8934/2006),

— uwzględniając Protokół zmieniający Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności
intelektualnej (Porozumienie TRIPS), sporządzony w Genewie w dniu 6 grudnia 2005 r.,

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 300 ust. 3 drugi
akapit, w związku z art. 133 ust. 5 oraz z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze Traktatu WE
(C6-0359/2006),

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

— uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych
(A6-0403/2007),

1. wyraża zgodę na przyjęcie protokołu;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak
również rządom i parlamentom państw członkowskich.
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Środa, 24 października 2007 r.


