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P6_TA(2008)0167

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmienionego 
wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dalszej realizacji 
europejskich programów radiowej nawigacji satelitarnej (EGNOS  i  Galileo) (COM(2007)  535 

— C6-0345/2007 — 2004/0156(COD))

(2009/C 259 E/26)

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie — ponowne przekazanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając zmieniony wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu  i  Radzie 
(COM(2007)0535), 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2004)0477), 

— uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 września 2005 r.

(1)  Dz.U. C 193 E z 17.8.2006, s. 61.

 (1), 

— uwzględniając art.  251 ust.  2 oraz art.  156 Traktatu WE, zgodnie z  którymi wniosek został ponownie 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0345/2007), 

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie finansowania europejskiego progra
mu satelitarnej nawigacji radiowej  (Galileo) w  ramach porozumienia międzyinstytucjonalnego z  dnia
17 maja 2006 r. oraz wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013

(2)  Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0272.

 (2), 

— uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim, Radą  i  Komisją 
z  dnia 17  maja  2006 r. w  sprawie dyscypliny budżetowej  i  należytego zarządzania finansami

(3)  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

 (3) 
zmienione decyzją 2008/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2007

(4)  Dz.U. L 6 z 10.1.2008, s. 7.

 (4) w zakresie 
wieloletnich ram finansowych, 

— uwzględniając art. 51 i art. 55 ust. 1 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Budże
towej, jak również Komisji Transportu i Turystyki (A6-0144/2008),

1.   zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach; 

2.   uważa, że koperta finansowa wskazana we wniosku legislacyjnym jest zgodna z pułapem dla środków na 
pokrycie zobowiązań w  ramach podtytułu  1a wieloletnich ram finansowych  2007-2013 zmienionych 
decyzją 2008/29/WE i wskazuje, że decyzja co do rocznej kwoty zostanie podjęta w ramach procedury bud
żetowej zgodnie z pkt 37 II A; 

3.   zatwierdza załączone wspólne oświadczenie, które zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej wraz z ostatecznym aktem legislacyjnym; 

4.   zwraca uwagę na załączone oświadczenia Komisji; 

5.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie zna
czących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem; 

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

.r8002ainteiwk32,adorŚ

321/E952CjeiksjeporuEiinUywodęzrUkinneizDLP9002.01.92

)AII(
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