
Poprawka 4

Artykuł 3 b (nowy)

Artykuł 3 b

W trakcie ostatniego roku obowiązywania protokołu oraz
przed zawarciem umowy przedłużającej Komisja przedstawia
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stoso-
wania umowy oraz warunków jej wykonywania.

Poprawka 5

Artykuł 3 c (nowy)

Artykuł 3 c

Na podstawie sprawozdania, o którym mowa w art. 3 a,
oraz po konsultacji z Parlamentem Europejskim Rada,
w odpowiednim przypadku, udziela Komisji mandatu negocja-
cyjnego w celu przyjęcia nowego protokołu.

Poprawka 6

Artykuł 3 d (nowy)

Artykuł 3 d

Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu konkluzje
z posiedzeń wspólnego komitetu, o którym mowa w art. 9
umowy o partnerstwie.

P6_TA(2007)0478

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów WE/Mozambik *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie poło-
wów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku (COM(2007)0472) — C6-0284/2007

— 2007/0170(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (COM(2007)0472),

— uwzględniając art. 37 oraz art. 300 ust. 2 traktatu WE,
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— uwzględniając art. 300 ust. 3 pierwszy akapit traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się
z Parlamentem (C6-0284/2007),

— uwzględniając art. 51 oraz 83 ust. 7 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinie Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowej
(A6-0404/2007),

1. zatwierdza wniosek dotyczący rozporządzenia Rady po poprawkach oraz zatwierdza zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Parlamentu Radzie
i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich i Republiki Mozambiku.

TEKST PROPONOWANY
PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI
PARLAMENTU

Poprawka 1

Punkt 2 a preambuły (nowy)

(2 a) Rekompensata finansowa Wspólnoty Europejskiej
powinna zostać wykorzystana na rzecz rozwoju ludności
zamieszkałej w strefach przybrzeżnych i utrzymującej się
z działalności połowowej oraz na rzecz tworzenia małych
przedsiębiorstw przemysłowych zajmujących się mrożeniem
i przetwórstwem ryb na poziomie lokalnym.

Poprawka 2

Punkt 2 b preambuły (nowy)

(2 a) Konieczna jest poprawa jakości informacji dostarcza-
nych Parlamentowi Europejskiemu. Komisja powinna w tym
celu przekazywać konkluzje z posiedzeń Wspólnego Komitetu,
o którym mowa w art. 9 Umowy o partnerstwie.

Poprawka 4

Artykuł 3 a (nowy)

Artykuł 3 a

Komisja corocznie przedkłada Parlamentowi Europejskiemu
oraz Radzie sprawozdanie dotyczące wyników wieloletniego
programu sektorowego określonego w art. 7 protokołu.

Poprawka 5

Artykuł 3 b (nowy)

Artykuł 3 b

Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu konkluzje
z posiedzeń wspólnego komitetu, o którym mowa w art. 9
Umowy o partnerstwie.
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Poprawka 6
Artykuł 3 c (nowy)

Artykuł 3 c

W trakcie ostatniego roku obowiązywania protokołu oraz
przed zawarciem umowy przedłużającej Komisja przedstawia
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stoso-
wania umowy oraz warunków jej wykonywania.

Poprawka 7
Artykuł 3 d (nowy)

Artykuł 3 d

Na podstawie sprawozdania, o którym mowa w art. 3a, oraz
po konsultacji z Parlamentem Europejskim Rada,
w odpowiednim przypadku, udziela Komisji mandatu negocja-
cyjnego w celu przyjęcia nowego protokołu.

P6_TA(2007)0479

Rejestry przedsiębiorstw do celów statystycznych ***II

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wspól-
nego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych
i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 2186/93 (7656/5/2007 — C6-0218/2007 —

2005/0032(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wspólne stanowisko Rady (7656/5/2007 — C6-0218/2007),

— uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)0112),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 traktatu WE,

— uwzględniając art. 62 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Gospodarczą i Monetarną
(A6-0353/2007),

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 298 E z 8.12.2006, str. 127.
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