
Inne instytucje 

36. zwraca się do instytucji o przedstawianie realistycznych wniosków budżetowych opartych na rzeczy
wistych kosztach, które w pełni uwzględniają ogólny kontekst obejmujący dyscyplinę finansową, skuteczne 
gospodarowanie zasobami oraz wartość dodaną dla obywateli europejskich; 

37. jest zainteresowany sposobem włączenia przyszłej europejskiej służby działań zewnętrznych ogólnie 
do budżetu UE, a jeżeli ta służba lub jej części składowe znajdą się w sekcji Rady, wzywa Radę i Komisję do 
zagwarantowania pełnej przejrzystości i proaktywnej postawy w związku ze skutkami, jakie mogą stąd 
wyniknąć, łącznie z liniami podziału między wydatkami administracyjnymi a operacyjnymi; 

38. z niejakim niepokojem zwraca uwagę na znaczny wzrost wydatków na nieruchomości 
w perspektywie średniookresowej oraz zwraca się do wszystkich instytucji o staranne analizowanie takich 
planów oraz o przedstawianie wszelkich planów lub rozwiązań finansowych w sposób otwarty i w łatwo 
zrozumiałej formie; rozumie, że w niektórych przypadkach nie da się uniknąć wydatków w związku 
z pewnymi potrzebami, np. w związku z wymogami prawnymi i koniecznością zapewnienia pracownikom 
zadowalających warunków pracy; 

39. zachęca sprawozdawcę na rok 2009 do złożenia indywidualnych wizyt w Radzie, Trybunale Spra
wiedliwości, Trybunale Obrachunkowym, Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, Komitecie 
Regionów, u Rzecznika Praw Obywatelskich i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w celu wysłu
chania przedstawicieli tych instytucji przed przejściem do etapu preliminarza oraz do złożenia sprawozdania 
przed Komisją Budżetową; 

* 

* * 

40. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Trybu
nałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecz
nemu, Komitetowi Regionów, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz Europejskiemu Inspek
torowi Ochrony Danych. 

Program Eurostars ***I 

P6_TA(2008)0116 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej udziału Wspólnoty w programie 
badawczo-rozwojowym mającym na celu wsparcie MŚP prowadzących działalność w zakresie 
badań i rozwoju, podjętym przez kilka państw członkowskich (COM(2007)0514 — C6- 

0281/2007 — 2007/0188(COD)) 

(2009/C 247 E/18) 

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0514), 

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 169 i 172 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0281/2007), 

— uwzględniając art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0064/2008), 

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.

PL 15.10.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 247 E/83 

Czwartek, 10 kwietnia 2008 r.



P6_TC1-COD(2007)0188 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 kwietnia 2008 r. 
w celu przyjęcia decyzji nr …/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca udziału 
Wspólnoty w programie badawczo-rozwojowym mającym na celu wsparcie MŚP prowadzących 

działalność w zakresie badań i rozwoju, podjętym przez kilka państw członkowskich 

(2009/C 247 E/19) 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu z pierwszego czytania 
odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji (WE) nr …/2008.) 

Fundusz Badawczy Węgla i Stali * 

P6_TA(2008)0117 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego decyzji Rady w sprawie wieloletnich wytycznych technicznych dotyczących 
programu badawczego Funduszu Badawczego Węgla i Stali (COM(2007)0393 — C6-0248/2007 — 

2007/0135(CNS)) 

(2009/C 247 E/20) 

(Procedura konsultacji) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0393), 

— uwzględniając art. 4 ust. 3 decyzji Rady 2003/76/WE z dnia 1 lutego 2003 r. ustanawiającej środki 
niezbędne do wykonania Protokołu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską 
w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS i w sprawie Funduszu Badawczego Węgla 
i Stali ( 1 ), zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0248/2007), 

— uwzględniając art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0039/2008), 

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach; 

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE; 

3. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, 
o poinformowanie go o tym fakcie; 

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne 
wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji; 

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.
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( 1 ) Dz.U. L 29 z 5.2.2003, str. 22. 

Czwartek, 10 kwietnia 2008 r.


