
TEKST PROPONOWANY 
PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKI 

Poprawka 27 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – tytuł 

Dalsze działania Zmiana niniejszego rozporządzenia 

Poprawka 28 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 

Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie spra
wozdanie w sprawie wdrażania niniejszego rozporządzenia 
przed dniem 30 czerwca 2010 r. Sprawozdaniu takiemu towa
rzyszą, jeżeli zajdzie taka konieczność, wnioski w sprawie 
zmian niniejszego rozporządzenia. 

Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie spra
wozdanie w sprawie wdrażania niniejszego rozporządzenia 
przed dniem 30 czerwca 2009 r. Sprawozdaniu takiemu towa
rzyszą, jeżeli zajdzie taka konieczność, wnioski w sprawie 
zmian niniejszego rozporządzenia. 

Poprawka 29 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 1 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzydziestego dnia 
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Uruchomienie Funduszu Solidarności UE 

P6_TA(2008)0248 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE 
zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. zawartego 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej 

i należytego zarządzania finansami (COM(2008)0200 — C6-0164/2008 — 2008/2091(ACI)) 

(2009/C 285 E/18) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2008)0200 — 
C6-0164/2008), 

— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami ( 1 ), 
w szczególności jego pkt 26, 

— uwzględniając wynik rozmów trójstronnych między Komisją a obydwoma organami władzy budżetowej, 
które odbyły się dnia 16 kwietnia 2008 r., 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0205/2008),
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( 1 ) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1. Porozumienie ostatnio zmienione decyzją 2008/371/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady (Dz.U. L 128 z 16.5.2008, str. 8). 

Czwartek, 5 czerwca 2008 r.



1. zatwierdza decyzję przedstawioną w załączniku do niniejszej rezolucji; 

2. zdecydowanie zaleca Komisji, aby w odniesieniu do Funduszu Solidarności UE przedkładała budżety 
korygujące, których jedynym celem byłoby uruchomienie środków, aby uniknąć wszelkich opóźnień 
w udzielaniu pomocy finansowej w razie katastrofy naturalnej; 

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do podpisania decyzji wraz z przewodniczącym Rady oraz do 
zarządzenia publikacji decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem 
Radzie i Komisji. 

ZAŁĄCZNIK 

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

z dnia 5 czerwca 2008 

w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE zgodnie z pkt 26 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 

i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Euro
pejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami ( 1 ), 
w szczególności jego pkt 26, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz 
Solidarności Unii Europejskiej ( 2 ), 

uwzględniając wniosek Komisji, 

mając na uwadze, co następuje: 

1. Unia Europejska ustanowiła Fundusz Solidarności Unii Europejskiej („fundusz”) w celu okazania soli
darności z ludnością zamieszkującą regiony dotknięte klęskami. 

2. Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. dopuszcza możliwość uruchomienia 
funduszu w granicach rocznego pułapu wynoszącego 1 mld EUR. 

3. Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002 zawiera przepisy umożliwiające uruchomienie funduszu. 

4. Grecja złożyła wniosek o uruchomienie funduszu w związku z katastrofą naturalną spowodowaną przez 
pożary lasów w sierpniu 2007 r. 

5. Słowenia złożyła wniosek o uruchomienie funduszu w związku z katastrofą naturalną spowodowaną 
przez powodzie w we wrześniu 2007 r. 

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 uruchamia się Fundusz Solidarności 
Unii Europejskiej w celu uwzględnienia kwoty 98 023 212 EUR w środkach na zobowiązania i płatności.

PL 26.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 285 E/97 

( 1 ) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1. Porozumienie ostatnio zmienione decyzją 2008/371/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady (Dz.U. L 128 z 16.5.2008, str. 8). 

( 2 ) Dz.U. L 311 z 14.11.2002, str. 3. 

Czwartek, 5 czerwca 2008 r.



Artykuł 2 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli, 5 czerwca 2008 r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

Przewodniczący 

W imieniu Rady 

Przewodniczący 

Międzynarodowy przewóz osób autokarami i autobusami (przekształcenie) ***I 

P6_TA(2008)0249 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad 
dostępu do rynku dla usług autokarowych i autobusowych (przekształcenie) (COM(2007)0264 — 

C6-0147/2007 — 2007/0097(COD)) 

(2009/C 285 E/19) 

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0264), 

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 71 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedsta
wiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0147/2007), 

— uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej 
uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych ( 1 ), 

— uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 20 listopada 2007 r. zgodnie z art. 80a ust. 3 Regulaminu, 

— uwzględniając art. 80 a i 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A6-0037/2008), 

1. zatwierdza wniosek Komisji z poniższymi poprawkami i po dostosowaniu do zaleceń konsultacyjnej 
grupy roboczej złożonej ze służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji; 

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. 

( 1 ) Dz.U. C 77 z 28.3.2002, str. 1.

PL C 285 E/98 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.11.2009 

Czwartek, 5 czerwca 2008 r.


