
WSPÓLNE OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PROCEDURY REALIZACJI POROZUMIENIA OSIĄGNIĘTEGO
23 LISTOPADA 2007 R.

„Parlament Europejski, Rada i Komisja uzgadniają, że ogólne porozumienie osiągnięte w trakcie posie-
dzenia pojednawczego 23 listopada 2007 r. zostanie zrealizowane tylko wtedy, gdy osiągnięte zostanie
porozumienie co do podstawy prawnej Galileo.

Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte w terminie umożliwiającym jego uwzględnienie przez Par-
lament Europejski na grudniowym posiedzeniu plenarnym, Parlament Europejski przeprowadzi głoso-
wanie w sprawie drugiego czytania na posiedzeniu plenarnym z pełnym poszanowaniem pułapów
określonych w porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 17 maja 2006 r.

Parlament Europejski i Rada zobowiązują się do zastosowania przyspieszonej procedury, aby włączyć
porozumienie do budżetu na 2008 rok na podstawie wniosku Komisji możliwie najszybciej w 2008
roku.”

ZAŁĄCZNIK 3

DEKLARACJA W SPRAWIE WDROŻENIA DEKLARACJI NR 4 I 5 W SPRAWIE REGULARNEGO DIALOGU
POLITYCZNEGO NA TEMAT DEMOKRATYCZNEJ KONTROLI I DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH

Parlament Europejski z Komisją zgadzają się, że regularny dialog, o którym mowa w deklaracjach nr 4 i 5
PMI powinien odbywać się przynajmniej raz na rok, a maksymalnie do trzech razy w roku.

W spotkaniach tych powinny brać udział następujące osoby:

— przewodniczący i członkowie odpowiednich komisji (AFET/DEVE/BUDG)

— właściwy komisarz.

P6_TA(2007)0617

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Republika Czarnogóry ***

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie wniosku doty-
czącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej układu o
stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z
jednej strony, a Republiką Czarnogóry z drugiej strony (COM(2007)0350 — C6-0463/2007 — 2007/

0123(AVC))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady i Komisji (COM(2007)0350),

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 300 ust. 3 akapit
drugi, w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie oraz art. 310 Traktatu WE (C6-0463/
2007),
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Czwartek, 13 grudnia 2007 r.


