
A. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na rok 2008 obejmuje:

— uruchomienie Funduszu Solidarności UE na kwotę 162 387 985 EUR w środkach na zobowiązania i
środkach na płatności w związku z poważnymi szkodami wyrządzonymi przez burze w Wielkiej
Brytanii w czerwcu i lipcu 2007 r.,

— utworzenie niezbędnej struktury budżetowej w celu sfinansowania Agencji Wykonawczej ds. Badań
Naukowych (REA) i Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA),

— zmianę w planie zatrudnienia Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na
Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX),

— utworzenie pozycji budżetowej 06 01 04 12 Program Galileo — Wydatki na zarządzanie i admini-
strację, zgodnie ze zmienionym wnioskiem Komisji COM(2007)0535,

— utworzenie artykułu budżetowego 27 01 11 Wyjątkowe wydatki w sytuacjach kryzysowych, w celu
umożliwienia finansowania wyjątkowych wydatków w przypadku ogłoszenia sytuacji kryzysowej.
Artykuł zostanie opisany za pomocą symbolu „p.m.”,

B. mając na uwadze, że celem projektu budżetu korygującego nr 1/2008 jest formalne wpisanie tych
dostosowań budżetowych do budżetu na rok 2008,

1. przyjmuje do wiadomości wstępny projekt budżetu korygującego nr 1/2008;

2. przypomina o swojej poprawce do projektu budżetu korygującego nr 1/2008 mającej na celu utwo-
rzenie pozycji budżetowej na wydatki związane z zarządzaniem administracyjnym, przywracającej pierwotną
kwotę w pozycji operacyjnej na Galileo;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

Umowa WE/Gwinea Bissau o partnerstwie w sprawie połowów *

P6_TA(2008)0085

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wniosku doty-
czącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów
pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau (COM(2007)0580 — C6-0391/2007 —

2007/0209(CNS))

(2009/C 66 E/29)

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (COM(2007)0580),

— uwzględniając art. 37 oraz art. 300 ust. 2 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z
Parlamentem (C6-0391/2007),

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

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinie Komisji Rozwoju, jak również Komisji
Budżetowej (A6-0053/2008),

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

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak
również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Gwinei Bissau.
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TEKST PROPONOWANY
PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI
PARLAMENTU

Poprawka 1

Punkt 2 a preambuły (nowy)

(2a) Należy poprawić jakość informacji udzielanych Parla-
mentowi Europejskiemu. W tym celu Komisja ma obowiązek
przekazywania konkluzji z posiedzeń wspólnego komitetu, o
którym mowa w art. 10 umowy.

Poprawka 2

Artykuł 3 akapit pierwszy a (nowy)

Komisja każdego roku ocenia, czy państwa członkowskie,
których statki prowadzą działalność objętą protokołem, dopeł-
niają wymogów w zakresie zgłaszania połowów. Jeżeli
państwa nie dopełniły tych wymogów, Komisja oddala ich
wnioski o przyznanie licencji połowowych na kolejny rok.

Poprawka 3

Artykuł 3 a (nowy)

Artykuł 3a

Komisja corocznie przedkłada Parlamentowi Europejskiemu
oraz Radzie sprawozdanie dotyczące wyników wieloletniego
programu określonego w art. 8 protokołu, a także dotyczące
przestrzegania państw członkowskich wymogów dotyczących
sprawozdawczości.

Poprawka 4

Artykuł 3 b (nowy)

Artykuł 3b

W ciągu ostatniego roku obowiązywania protokołu i przed
podpisaniem nowej umowy mającej na celu przedłużenie
okresu jego obowiązywania Komisja przedłoży Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie odnoszące się do stoso-
wania umowy i do warunków jej wykonywania.

Poprawka 5

Artykuł 3 c (nowy)

Artykuł 3c

Na podstawie sprawozdania, o którym mowa w art. 3b, Rada,
po konsultacji z Parlamentem Europejskim, udzieli w odpo-
wiednim przypadku Komisji mandatu negocjacyjnego w celu
przyjęcia nowego protokołu.

Poprawka 6

Artykuł 3 d (nowy)

Artykuł 3d

Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu konkluzje z
posiedzeń wspólnego komitetu, o którym mowa w art. 10
umowy.

20.3.2009C 66 E/94 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wtorek, 11 marca 2008 r.

PL


