
4. Oświadczenie przewodniczącego

Przewodniczący przedstawił następujące oświadczenie:

Konferencja Przewodniczących podjęła jednogłośnie decyzję, którą przedstawię, zwracając się głównie
do Rady.

W czasie konsultacji dotyczących wniosku Komisji w sprawie zmiany rozporządzenia dotyczącego
finansowania europejskich partii politycznych Komitet Stałych Przedstawicieli podjął wczoraj decyzję
o podzieleniu wniosku Komisji i o wypowiedzeniu się w oddzielnym akcie na temat niezbędnych
zmian w rozporządzeniu finansowym, zgodnie z obowiązującą podstawą prawną, w celu zmodyfiko-
wania tegoż rozporządzenia.

Oznacza to, że zasadnicze aspekty tej procedury legislacyjnej nie będą objęte współdecyzją z udziałem
Parlamentu Europejskiego i że Komisja, wbrew własnym przekonaniom, powinna przedstawić nowy
wniosek, w sprawie którego należy ponadto zasięgnąć opinii Trybunału Obrachunkowego.

Parlament Europejski zwraca się do Rady o ponowne rozważenie tej decyzji. Zaproponowane przez
Komisję zmiany w rozporządzeniu w sprawie finansowania partii są niezbędne dla przezwyciężenia
praktycznych trudności, jakie wynikły przy wykonywaniu rozporządzenia. Zmiany te pozwoliłyby
ponadto na dalsze wspieranie rozwoju fundacji politycznych na szczeblu europejskim, przyczyniających
się znacznie do budzenia publicznej świadomości politycznej. W tym celu niezbędne jest, by rozporzą-
dzenie szybko weszło w życie.

Komisja Spraw Konstytucyjnych przyjęła w dniu 22 października sprawozdanie, w którym wyraziła
wolę osiągnięcia kompromisu z Radą, aby umożliwić szybkie przyjęcie projektu rozporządzenia.

Dzieląc akt prawny, stali przedstawiciele odrzucają te wysiłki. Podział aktu prawnego nie jest niezbędny
z prawnego punktu widzenia, podważa inicjatywę legislacyjną Komisji, ogranicza prawa Parlamentu
i pociąga za sobą ryzyko znacznego opóźnienia.

W imieniu Konferencji Przewodniczących zwracam się do Rady, by na szczeblu ministerialnym skory-
gowała decyzję stałych przedstawicieli.

Głos zabrali: Jo Leinen, przewodniczący komisji AFCO, i Margot Wallström (Wiceprzewodnicząca Komisji).

5. Nagroda im. Sacharowa 2007 (przedstawienie laureata)

Przewodniczący poinformował, że podczas swojego dzisiejszego posiedzenia Konferencja Przewodniczących
postanowiła jednomyślnie o przyznaniu Nagrody im. Sacharowa 2007 sudańskiemu adwokatowi, obrońcy
praw człowieka, Salihowi Mahmoudowi Osmanowi.

Wręczenie nagdoy będzie miało miejsce we wtorek, 11 grudnia w Strasburgu.

*
* *

Przewodniczący poinformował również, że Konferencja Przewodniczących postanowiła jednomyślnie oddać
hołd pamięci rosyjskiej dziennikarce Annie Politkowskiej podczas swojego następnego posiedzenia.

6. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał delegację Zgromadzenia Najwyższego Republiki Tadżykis-
tanu, (Madżilisi Oli) pod przewodnictwem Makhkamboya Azimovicha Makhmudova, która zajęła miejsce na
trybunie honorowej.
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