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Protokół do Układu WE/Była Jugosłowiańska Republika Macedonii 
o  stabilizacji  i  stowarzyszeniu, w  celu uwzględnienia przystąpienia Republiki 
Bułgarii  i Rumunii do Unii Europejskiej ***

P6_TA(2008)0164

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z  dnia 23  kwietnia  2008 r. w  sprawie wniosku 
dotyczącego decyzji Rady  i  Komisji w  sprawie zawarcia protokołu do Układu 
o  stabilizacji  i  stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi  i  ich państwami członkowskimi, 
z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia 
przystąpienia Republiki Bułgarii  i  Rumunii do Unii Europejskiej (16731/2007 — COM(2007)0623 

— C6-0093/2008 — 2007/0218(AVC))

(2009/C 259 E/23)

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2007)0623 — 16731/2007), 

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 300 ust. 3 akapit dru
gi, w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy drugie zdanie oraz art. 310 traktatu WE (C6-0093/2008), 

— uwzględniając art. 75, art. 83 ust. 7 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0078/2008),

1.   wyraża zgodę na zawarcie umowy; 

2.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak rów
nież rządom i parlamentom państw członkowskich i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii. 

Stosowanie art.  81 ust.  3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień, 
decyzji  i  praktyk uzgodnionych pomiędzy kompaniami liniowymi  (konsorcja) 
(wersja skodyfikowana) *

P6_TA(2008)0165

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z  dnia 23  kwietnia  2008 r. w  sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii 
porozumień, decyzji  i  praktyk uzgodnionych pomiędzy kompaniami liniowymi  (konsorcja) 

(wersja skodyfikowana) (COM(2007)0753 — C6-0475/2007 — 2007/0265(CNS))

(2009/C 259 E/24)

(Procedura konsultacji — ujednolicenie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0753), 

— uwzględniając art.  83 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z  Parlamentem 
(C6-0475/2007),
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— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej meto
dy pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych

(1)  Dz.U. C 102 z 4.4.1996, str. 2.

 (1), 

— uwzględniając art. 80 i art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0089/2008),

1.   zatwierdza wniosek Komisji dostosowany do zaleceń grupy konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji; 

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

Mediacja w sprawach cywilnych  i handlowych ***II

P6_TA(2008)0166

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z  dnia 23  kwietnia  2008 r. dotycząca wspólnego 
stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (15003/5/2007 — C6-0132/2008 

—  2004/0251(COD))

(2009/C 259 E/25)

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wspólne stanowisko Rady (15003/5/2007 — C6-0132/2008), 

— uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu

(1)  Dz.U. C 27 E z 31.1.2008, str. 129.

 (1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2004)0718), 

— uwzględniając art. 251 ust. 2 traktatu WE, 

— uwzględniając art. 67 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Prawną (A6-0150/2008),

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 wszyst
kie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania jego publikacji w Dzienniku Urzędo
wym Unii Europejskiej w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym Rady; 

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