
A. mając na uwadze, że wstępny projekt budżetu korygującego nr 7/2007 do budżetu ogólnego na rok
2007 obejmuje:

— znaczny wzrost w prognozie dochodów, w szczególności w zakresie korekty prognoz dotyczących
sald VAT i DNB (3 830 000 000 EUR);

— dalsze zmniejszenie środków na płatności w liniach budżetowych w działach 1a, 1b, 2 i 3a (1 651
400 000 EUR) po uwzględnieniu przesunięć zaproponowanych w przesunięciu zbiorczym DEC36/
2007 (425 000 000 EUR),

B. mając na uwadze, że celem projektu budżetu korygującego nr 7/2007 jest formalnie wpisanie tych
środków budżetowych i dostosowań technicznych do budżetu na rok 2007,

1. przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego nr 7/2007;

2. uznaje, że obecne niższe wykorzystanie niektórych linii może być spowodowane późnym przyjęciem
podstaw prawnych w pierwszym roku wieloletnich ram finansowych; domaga się ścisłego monitorowania
wykonania budżetu na rok 2008 poprzez różne narzędzia, takie jak regularna prognoza budżetowa i grupy
monitorowania; zwraca się do swych wyspecjalizowanych komisji, aby wcześnie informowały o potrzebnych
środkach i możliwych problemach z realizacją, jeżeli chodzi o programy wieloletnie;

3. podkreśla, że w budżecie na 2008 rok z pewnością wystąpi potrzeba wyższych kwot na płatności;

4. zatwierdza projekt budżetu korygującego nr 7/2007 bez poprawek;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

P6_TA(2007)0594

Elektroniczne środowisko dla urzędów celnych i handlu ***II

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. dotyczącego wspólnego
stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej
elektronicznego środowiska dla urzędów celnych i handlu (8520/4/2007 — C6-0267/2007 — 2005/

0247(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wspólne stanowisko Rady (8520/4/2007 – C6-0267/2007),

— uwzględniając swoje stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (1) dotyczące wniosku Komisji przedsta-
wionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)0609),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 67 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenie do drugiego czytania, przedstawione przez Komisję Rynku Wewnętrznego i
Ochrony Konsumentów (A6-0466/2007),

(1) Dz.U. C 317 E z 23.12.2006, str. 74.

18.12.2008 PL C 323 E/125Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wtorek, 11 grudnia 2007 r.



1. zatwierdza wspólne stanowisko;

2. stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze wspólnym stanowiskiem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu praw-
nego, zgodnie z art. 254 ust. 1 traktatu WE;

4. zobowiązuje swojego Sekretarza Generalnego do podpisania aktu prawnego, po sprawdzeniu, że
wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania jego publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym Rady;

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

P6_TA(2007)0595

Ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego ***II

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. dotyczącego wspólnego
stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustana-
wiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa

w sprawie strategii morskiej) (9388/2/2007 — C6-0261/2007 — 2005/0211(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wspólne stanowisko Rady (9388/2/2007 – C6-0261/2007),

— uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)0505),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 62 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Natu-
ralnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0389/2007),

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

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

(1) Dz.U. C 314 E z 21.12.2006, str. 86.
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