
Oświadczenie Komisji Europejskiej 
w sprawie powołania niezależnego zespołu ekspertów

W celu zapewnienia właściwego stosowania przepisów art. 12 ust. 3 rozporządzenia Komisja zamierza:

— powołać niezależny zespół ekspertów zarządzający projektem; 

— ustalić, że jednym z zadań tego zespołu będzie dokonywanie przeglądu realizacji programów, dzięki cze
mu możliwe będzie sformułowanie stosownych zaleceń, zwłaszcza w  odniesieniu do zarządzania 
ryzykiem; 

— systematycznie przekazywać te zalecenia komitetowi utworzonemu na mocy rozporządzenia.

Oświadczenie Komisji Europejskiej 
w sprawie interpretacji art. 17 ust. 3 lit.  c)

Art. 17 ust. 3 lit. c) ustanawia zasadę, zgodnie z którą przynajmniej 40 % całkowitej wartości działań powinno 
być przedmiotem zamówień na podwykonanie udzielanych w ramach przetargów zgodnych z zasadami kon
kurencji na różnych szczeblach przedsiębiorstwom innym niż przedsiębiorstwa należące do grup, których 
podmioty będą głównymi wykonawcami któregokolwiek głównego pakietu prac.

Podczas całego procesu przeprowadzania przetargu Komisja będzie zwracać baczną przestrzeganie tej zasa
dy i poddawać je weryfikacji, a także informować GIP oraz komitet ds. GNSS o spełnianiu tego wymogu i o je
go ogólnym wpływie na program.

Jeżeli w procesie tym z przewidywań będzie wynikać, że celu wynoszącego 40 % nie można osiągnąć, Komi
sja zastosuje właściwe środki zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 17 ust. 3 lit. c).

Rozszerzenie zakresu obowiązywania dyrektywy  2003/109/WE na osoby objęte 
ochroną międzynarodową *

P6_TA(2008)0168

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z  dnia 23  kwietnia  2008 r. w  sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2003/109/WE w celu rozszerzenia zakresu jej 
obowiązywania na osoby objęte ochroną międzynarodową (COM(2007)0298 —  C6-0196/2007 

— 2007/0112(CNS))

(2009/C 259 E/27)

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0298), 

— uwzględniając art.  63 pkt  3)  i  4) traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z  Parlamentem 
(C6-0196/2007), 

— uwzględniając art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości  i Spraw Wewnętrznych 
oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0148/2008),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji; 

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE; 
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3.   zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyję
tego przez Parlament; 

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. 

TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKI PARLAMENTU

Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy — akt zmieniający

Punkt 5 preambuły

(5)   W świetle prawa przysługującego osobom objętym ochro
ną międzynarodową do przebywania w innym państwie człon
kowskim niż to, które przyznało im międzynarodową ochronę, 
należy przekazać państwom członkowskim informacje dotyczą
ce przyznanego tym osobom statusu ochrony, tak aby państwa te 
mogły wypełnić swoje zobowiązania w zakresie przestrzegania 
zasady niedopuszczalności wydalenia. W tym celu zezwolenie na 
pobyt rezydenta długoterminowego WE wydane osobom obję
tym ochroną międzynarodową powinno zawierać informacje do
tyczące przyznanej przez dane państwo członkowskie ochrony 
międzynarodowej. Pod warunkiem, że ochrona międzynarodowa 
nie została cofnięta, informacja ta powinna zostać również za
mieszczona w zezwoleniu na pobyt rezydenta długoterminowe
go WE wydanym przez drugie państwo członkowskie.

(5)   W świetle prawa przysługującego osobom objętym ochro
ną międzynarodową do przebywania w innym państwie człon
kowskim niż to, które przyznało im międzynarodową ochronę, 
należy przekazać państwom członkowskim informacje dotyczą
ce przyznanego tym osobom statusu ochrony, tak aby państwa te 
mogły wypełnić swoje zobowiązania w zakresie przestrzegania 
zasady niedopuszczalności wydalenia. W tym celu zezwolenie na 
pobyt rezydenta długoterminowego WE wydane osobom obję
tym ochroną międzynarodową powinno zawierać informacje do
tyczące przyznanej przez dane państwo członkowskie ochrony 
międzynarodowej. Pod warunkiem, że ochrona międzynarodowa 
nie została cofnięta, informacja ta powinna zostać również za
mieszczona w zezwoleniu na pobyt rezydenta długoterminowe
go WE wydanym przez drugie państwo członkowskie. Drugie 
państwo członkowskie nie może jednak wykorzystać tych infor
macji, bezpośrednio lub pośrednio, jako pretekstu do odmowy 
przyznania statusu rezydenta długoterminowego na swym tery
torium.

Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy — akt zmieniający

Punkt 10a preambuły (nowy)

(10a)   Na mocy postanowień niniejszej dyrektywy uzyskanie 
statusu rezydenta długoterminowego nie powinno pociągać za 
sobą cofnięcia lub uchylenia praw uchodźców lub osób objętych 
ochroną uzupełniającą oraz członków ich rodzin, uzyskanych na 
mocy dyrektywy 2004/83/WE.

Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy — akt zmieniający

Artykuł 1 — punkt 1
Dyrektywa 2003/109/WE

Artykuł 2 — litera f)

1.   Artykuł 2 lit. f) otrzymuje następujące brzmienie:

f) „ochrona międzynarodowa” oznacza ochronę międzynaro
dową, tak jak to określono w art. 2 lit. a) dyrektywy
Rady 2004/83/WE;

1.   W art. 2 wprowadza się następującą literę f a):

fa) „ochrona międzynarodowa” oznacza ochronę międzynaro
dową, tak jak to określono w art. 2 lit. a) dyrektywy
Rady 2004/83/WE;
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Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy — akt zmieniający

Artykuł 1 — punkt 3
Dyrektywa 2003/109/WE

Artykuł 4 — ustęp 2

„W odniesieniu do osób objętych ochroną międzynarodową okres
pomiędzy datą złożenia wniosku o przyznanie ochrony między
narodowej a datą przyznania zezwolenia na pobyt, o którym
mowa w art. 24 dyrektywy 2004/83/WE, jest uwzględniany przy
obliczaniu okresu, o którym mowa w ust. 1.”

„W odniesieniu do osób objętych ochroną międzynarodową okres
pomiędzy datą złożenia pierwszego wniosku o przyznanie ochro
ny międzynarodowej — w tym jeżeli ów pierwszy wniosek jest
wnioskiem o ochronę tymczasową, o ile poprzedza ona dostęp do
ochrony międzynarodowej — a datą przyznania zezwolenia na
pobyt, o którym mowa w art. 24 dyrektywy 2004/83/WE, jest
uwzględniany przy obliczaniu okresu, o którym mowa w ust. 1.”

Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy — akt zmieniający

Artykuł 1 — punkt 3a (nowy)
Dyrektywa 2003/109/WE

Artykuł 5 — ustęp 1 — akapit pierwszy a (nowy)

3a. W art. 5 ust. 1 dodaje się akapit o następującym brzmie
niu:

„Wymóg ten nie ma zastosowania do osób objętych ochro
ną międzynarodową, które nie mają dostępu do zatrudnie
nia.”

Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy — akt zmieniający

Artykuł 1 — punkt 3 b (nowy)
Dyrektywa 2003/109/WE

Artykuł 5 — ustęp 2 — akapit pierwszy a (nowy)

3b. W art. 5 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Krajowe warunki integracji mogą być stosowane wobec
osób objętych ochroną międzynarodową dopiero po indywi
dualnym rozpatrzeniu ich przypadku, przy uwzględnieniu
ich szczególnie trudnej sytuacji, na mocy uzasadnionej de
cyzji i zgodnie z art. 33 dyrektywy 2004/83/WE.”

Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy — akt zmieniający

Artykuł 1 — punkt 6
Dyrektywa 2003/109/WE

Artykuł 12 — ustęp 3a

3a. „W przypadku podjęcia przez państwo członkowskie de
cyzji o wydaleniu rezydenta długoterminowego, którego zezwo
lenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE zawiera
informacje określone w art. 8 ust. 4, państwo to zasięga opinii
państwa członkowskiego wymienionego w tej informacji.”

3a. „W przypadku podjęcia przez państwo członkowskie de
cyzji o wydaleniu rezydenta długoterminowego, którego zezwo
lenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE zawiera
informacje określone w art. 8 ust. 4, państwo to kontaktuje się
z państwem członkowskim, które przyznało ochronę międzyna
rodową, w celu potwierdzenia statusu rezydenta długotermino
wego.”
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Państwo członkowskie, które przyznało ochronę międzynarodo
wą, udziela pisemnej odpowiedzi państwu, które zwróciło się 
z wnioskiem, w maksymalnym terminie jednego miesiąca. De
cyzja o wydaleniu może zostać podjęta dopiero po otrzymaniu 
odpowiedzi państwa członkowskiego, które przyznało ochronę 
międzynarodową.

Jeżeli w międzyczasie ochrona międzynarodowa nie została cof
nięta, rezydent długoterminowy jest wydalony na terytorium tego 
państwa członkowskiego, które niezwłocznie przyjmie, bez for
malności, rezydenta długoterminowego i członków jego rodziny.

Jeżeli w międzyczasie ochrona międzynarodowa nie została cof
nięta, zgodnie z zasadą niedopuszczalności wydalenia rezydent 
długoterminowy może być wydalony tylko na terytorium tego 
państwa członkowskiego, które niezwłocznie przyjmie, bez for
malności, rezydenta długoterminowego i członków jego rodziny.

Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy — akt zmieniający

Artykuł 1 — punkt 8
Dyrektywa 2003/109/WE

Artykuł 25 — akapit pierwszy a (nowy)

Komisja sporządza wykaz punktów kontaktowych, dokonuje 
jego regularnej aktualizacji i przekazuje go państwom człon
kowskim.

Dostosowanie wieloletnich ram finansowych

P6_TA(2008)0170

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z  dnia 23  kwietnia  2008 r. w  sprawie wniosku dotyczącego 
decyzji Parlamentu Europejskiego  i  Rady zmieniającej porozumienie międzyinstytucjonalne z  dnia
17  maja  2006 r. w  sprawie dyscypliny budżetowej  i  należytego zarządzania finansami w  zakresie 
dostosowania wieloletnich ram finansowych (COM(2008)0152 — C6-0148/2008 — 2008/2083(ACI))

(2009/C 259 E/28)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM2008)0152), 

— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Eu
ropejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej  i należytego zarządzania finansami

(1)  Dz.U.  C  139 z  14.6.2006, str.  1. Porozumienie zmienione decyzją  2008/29/WE Parlamentu Europejskiego  i  Rady
(Dz.U. L 6, z 10.1.2008, str. 7).

 (1), a w 
szczególności jego punkt 48, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0157/2008),

1.   zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji; 

2.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do podpisania wraz z Przewodniczącym Rady niniejszej decyz
ji  i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji, wraz z  załącznikiem, 
Radzie i Komisji. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:139:0001:0001:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:006:0007:0007:PL:PDF

