
— uwzględniając art. 67 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6- 
0187/2008), 

— uwzględniając art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
(A6-0268/2008), 

1. zatwierdza wniosek Komisji; 

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

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

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

Odnowienie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między 
Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Indii * 

P6_TA(2008)0325 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego decyzji Rady w kwestii zawarcia umowy odnawiającej Umowę w sprawie 
współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii 

(16681/2007 — COM(2007)0576 — C6-0073/2008 — 2007/0207(CNS)) 

(2009/C 294 E/34) 

(Procedura konsultacji) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2007)0576), 

— uwzględniając projekt decyzji Rady (16681/2007), 

— uwzględniając art. 170 ust. 2 oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy Traktatu WE, 

— uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się 
z Parlamentem (C6-0073/2008), 

— uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0254/2008), 

1. zatwierdza wniosek dotyczący decyzji Rady po poprawkach oraz zatwierdza zawarcie umowy; 

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak 
również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi Republiki Indii.
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TEKST PROPONOWANY 
PRZEZ RADĘ POPRAWKI 

Poprawka 1 
Projekt decyzji Rady 

Punkt 3 a preambuły (nowy) 

(3a) Umowa ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów 
strategicznego partnerstwa miedzy UE a Indiami, podpisanego 
w 2004 r., a także szerszych celów politycznych. 

Poprawka 2 
Projekt decyzji Rady 

Punkt 3 b preambuły (nowy) 

(3b) Komitet Sterujący ds. Współpracy Naukowo-Technolo
gicznej WE-Indie jest odpowiedzialny za skuteczną koordy
nację i ułatwianie wspólnych działań w ramach niniejszej 
umowy. Zaleca się zatem, aby co roku odbywały się posie
dzenia tego komitetu w celu przeglądu programu prac oraz 
aby jego regulamin opierał się na zasadach przejrzystości 
i odpowiedzialności. 

Poprawka 3 
Projekt decyzji Rady 

Punkt 3 c preambuły (nowy) 

(3c) Priorytetowymi celami wspólnych działań badawczych 
prowadzonych w ramach niniejszej umowy powinno być 
zapewnienie porównywalnych informacji oraz poprawa zawar
tości danych. 

Poprawka 4 
Projekt decyzji Rady 

Punkt 3 d preambuły (nowy) 

(3d) Wdrażając umowę obie strony powinny dołożyć starań, 
aby zwiększyć udział Wspólnoty i Indii we wzajemnych 
programach badawczych, zwiększyć liczbę wymian naukowców 
między Wspólnotą a Indiami oraz zapewnić ogólną poprawę 
mobilności badaczy. 

Poprawka 5 
Projekt decyzji Rady 

Recital 3e (new) 

(3e) Podczas wykonywania umowy należy również 
w pierwszej kolejności uwzględnić politykę energetyczną 
i klimatyczną oraz niezbędny rozwój innowacyjnych techno
logii energetycznych. W oczywistym interesie obu partnerów 
leżą wspólne wysiłkii inicjatywy, które należy podjąć np. na 
rzecz rozwoju oszczędnych technologii CCS.
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TEKST PROPONOWANY 
PRZEZ RADĘ POPRAWKI 

Poprawka 6 
Projekt decyzji Rady 

Punkt 3 f preambuły (nowy) 

(3f) Podczas wykonywania umowy należy zwrócić szcze
gólną uwagę na zasadę wzajemności. 

Poprawka 7 
Projekt decyzji Rady 

Punkt 3 g preambuły (nowy) 

(3g) Wskazane byłoby przeprowadzenie śródokresowej 
oceny wykonania umowy. 

Jednolita procedura wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, 
enzymów spożywczych iśrodków aromatyzujących ***II 

P6_TA(2008)0329 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. dotyczące wspólnego 
stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady 
ustanawiającego jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do 
żywności, enzymów spożywczych iśrodków aromatyzujących (16673/2/2007 — C6-0138/2008 

— 2006/0143(COD)) 

(2009/C 294 E/35) 

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wspólne stanowisko Rady (16673/2/2007 — C6-0138/2008) ( 1 ), 

— uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu ( 2 ) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0423), 

— uwzględniając zmieniony wniosek Komisji (COM(2007)0672), 

— uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE, 

— uwzględniając art. 62 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Natu
ralnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0179/2008), 

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach; 

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

( 1 ) Dz.U. C 111 E z 6.5.2008, s. 1. 
( 2 ) Teksty przyjęte z dnia 10.7.2007, P6_TA(2007)0320.
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