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Współpraca sądowa w sprawach karnych *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie projektu
decyzji ramowej Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady wzajemnego uznawania wyroków
w sprawach karnych skazujących na karę pozbawienia wolności lub środków polegających na
pozbawieniu wolności, do celów ich wykonywania w Unii Europejskiej (9688/2007 —

C6-0209/2007 — 2005/0805(CNS))

(Procedura konsultacji — ponowna konsultacja)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Rady (9688/2007),

— uwzględniając inicjatywę Republiki Austrii, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji (7307/2005) (1),

— uwzględniając swoje stanowisko z dnia 14 czerwca 2006 r. (2),

— uwzględniając art. 31 ust. 1 litera a) oraz art. 34 ust. 2 litera b) Traktatu UE,

— uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu UE, na mocy którego Rada ponownie skonsultowała się
z Parlamentem (C6-0209/2007),

— uwzględniając art. 93, art. 51 oraz art. 55 ust. 3 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
(A6-0362/2007),

1. zatwierdza projekt Rady po poprawkach;

2. zwraca się do Rady o wprowadzenie do tekstu dokumentu odpowiednich zmian;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu
zatwierdzonego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne
wprowadzenia znaczących zmian do projektu;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.
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Poprawka 1

Punkt 2 a preambuły (nowy)

(2 a) Uprawnienia proceduralne w postępowaniu karnym są
istotnym czynnikiem zapewniającym wzajemne zaufanie pań-
stw członkowskich w dziedzinie współpracy sądowej, lecz
pomimo wysiłków ze strony prezydencji niemieckiej nie osiąg-
nięto porozumienia od czasu przedstawienia przez Komisję
projektu decyzji ramowej w sprawie uprawnień procedural-
nych, który został poparty przez Parlament Europejski
w pierwszym czytaniu (1).

(1) Dz.U. C 33 E z 9.2.2006, str. 159.

(1) Dz.U. C 150 z 21.6.2005, str. 1.
(2) Dz.U. C 300 E z 9.12.2006, str. 201.
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