
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 prawnego, 
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. 

Stosowanie przepisów prawa celnego i rolnego ***I 

P6_TA(2008)0050 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie 
Rady (WE) nr 515/97 w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw 
członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia 
prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego (COM(2006)0866 — C6-0033/2007 

— 2006/0290(COD)) 

(2009/C 184 E/33) 

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie) 
Parlament Europejski, 
— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0866), 
— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 135 i 280 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 

przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0033/2007), 
— uwzględniając art. 51 Regulaminu, 
— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinię 

Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0488/2007), 

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)0290 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 lutego 2008 r. 
w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 w sprawie wzajemnej pomocy między organami 
administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi 

a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego 

(Jako że Parlament i Rada zawarły porozumienie, stanowisko Parlamentu z pierwszego czytania jest zgodne z ostateczną 
wersją aktu legislacyjnego dotyczącego rozporządzenia (WE) nr …/2008.)
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Wtorek, 19 lutego 2008 r.


