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Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów w żywności i paszy
(uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji) ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE)
nr 396/2005 w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żyw-
ności i paszy w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0908

— C6-0025/2007 — 2006/0294(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)
0908),

— uwzględniając art. 251 oraz art. 37 i art. 152 ust. 4 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0025/2007),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpie-
czeństwa Żywności (A6-0342/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie 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(2006)0294

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 29 listopada 2007 r.
w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 396/2005w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości
pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, w

odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w pierw-
szym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzeniu (WE) nr 299/2008.)
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Nominacja członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (David Bostock)

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nominacji Davida Bos-
tocka na członka Trybunału Obrachunkowego (C6-0304/2007 — 2007/0813(CNS))

Parlament Europejski,

— uwzględniając art. 247 ust. 3 traktatu WE i art. 160 B ust. 3 traktatu Euratom, na mocy których Rada
skonsultowała się z Parlamentem (C6-0304/2007),
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— mając na uwadze, że na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2007 r. Komisja Kontroli Budżetowej wysłu-
chała kandydata desygnowanego przez Radę na członka Trybunału Obrachunkowego i rozpatrzyła jego
kwalifikacje w świetle kryteriów ustanowionych w art. 247 ust. 2 traktatu WE oraz art. 160 b ust. 2
traktatu Euratom,

— uwzględniając art. 101 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0439/2007),

1. wydaje opinię pozytywną w sprawie powołania Davida Bostocka na członka Trybunału Obrachunko-
wego;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie oraz do wglądu Try-
bunałowi Obrachunkowemu, jak również innym instytucjom Wspólnot Europejskich i organom kontroli w
państwach członkowskich.
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Nominacja członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Michel Cretin)

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nominacji Michela Cretina
na członka Trybunału Obrachunkowego (C6-0305/2007 — 2007/0814(CNS))

Parlament Europejski,

— uwzględniając art. 247 ust. 3 traktatu WE i art. 160 B ust. 3 traktatu Euratom, na mocy których Rada
skonsultowała się z Parlamentem (C6-0305/2007),

— uwzględniając, że na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2007 r. Komisja Kontroli Budżetowej wysłuchała
kandydata Rady na członka Trybunału Obrachunkowego i rozpatrzyła jego kwalifikacje w świetle kry-
teriów ustanowionych w art. 247 ust. 2 traktatu WE oraz art. 160b ust. 2 traktatu Euratom,

— uwzględniając art. 101 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0438/2007),

1. wydaje opinię pozytywną w sprawie powołania Michela Cretina na członka Trybunału Obrachunko-
wego;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie oraz do wglądu Try-
bunałowi Obrachunkowemu, jak również innym instytucjom Wspólnot Europejskich i organom kontroli w
państwach członkowskich.
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