
Poprawka 9
Załącznik I, artykuł 4

W oczekiwaniu na zastąpienie różnorodnych przepisów krajo-
wych przez przepisy o wykonywaniu mandatu posła do
Parlamentu Europejskiego, w sprawach związanych z oświad-
czeniami majątkowymi posłowie podlegają przepisom obowią-
zującym w państwach członkowskich, w których zostali
wybrani.

W sprawach związanych z oświadczeniami majątkowymi posło-
wie podlegają przepisom obowiązującym w państwach człon-
kowskich, w których zostali wybrani.

Poprawka 10
Załącznik VII litera C a (nowa)

Ca. Osobisty konflikt interesów

Za zgodą Prezydium można drogą umotywowanej decyzji
odmówić posłowi dostępu do dokumentu Parlamentu, jeżeli
Prezydium po wysłuchaniu posła stwierdzi, że udzielenie
dostępu wpłynęłoby negatywnie na interes instytucjonalny
Parlamentu lub na interes publiczny w stopniu, który byłby
nie do przyjęcia, oraz że poseł pragnie dostępu ze względów
prywatnych i osobistych. Poseł może wnieść na piśmie umoty-
wowany sprzeciw wobec tej decyzji w terminie jednego mie-
siąca od powiadomienia o niej. Decyzję w przedmiocie sprze-
ciwu podejmuje Parlament bez debaty w trakcie pierwszego
posiedzenia po wniesieniu sprzeciwu.

P6_TA(2007)0501

Statystyki Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa
i higieny pracy ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty
w zakresie zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (COM(2007)0046 —

C6-0062/2007 — 2007/0020(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
(COM(2007)0046),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 285 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0062/2007),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego
i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0365/2007),
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TEKST OBOWIĄZUJĄCY POPRAWKI



1. zatwierdza wniosek Komisji wraz ze zmianami;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie 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(2007)0020

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 listopada 2007 r.
w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sta-

tystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji ║,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (2),

po konsultacji z Komitetem ds. Programu Statystycznego ║ zgodnie z art. 3 ust. 1 decyzji Rady
89/382/EWG, Euratom (3),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (4),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W decyzji nr 1786/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002r. przyjmu-
jącej wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia publicznego (na lata 2003-2008) (5) stwier-
dzono, że element statystyczny systemu informacyjnego dotyczącego zdrowia publicznego zostanie
opracowany we współpracy z państwami członkowskimi przy użyciu w zależności od potrzeby
wspólnotowego programu statystycznego w celu promowania synergii i unikania dublowania.

(2) Wspólnotowe informacje dotyczące zdrowia publicznego tworzono systematycznie poprzez wspól-
notowe programy w zakresie zdrowia publicznego. Na bazie tego powstał wykaz wskaźników zdro-
wotnych Wspólnoty Europejskiej (ECHI) przedstawiający ogólny przegląd stanów zdrowia, czynników
warunkujących zdrowie i systemów opieki zdrowotnej. W celu udostępnienia minimum danych sta-
tystycznych niezbędnych do obliczenia ║ ECHI, wspólnotowe statystyki w zakresie zdrowia powinny
być, jeśli to możliwe i w stosownych przypadkach, spójne z działaniami i osiągnięciami wynikającymi
z działań Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego.

(1) Opinia z dnia 25 października 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
(2) Dz.U. C 295 z 7.12.2007, str. 1.
(3) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.
(4) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 13 listopada 2007 r.
(5) Dz.U. L 271 z 9.10.2002, str. 1.
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