
Artykuł 2 

Trzy lata po rozpoczęciu funkcjonowania VIS, a następnie co cztery lata, Komisja przedstawia Parlamen
towi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z realizacji niniejszego rozporządzenia, w tym z wdrożenia 
systemu pobierania identyfikatorów biometrycznych, odpowiedniości wybranej normy ICAO, zgodności 
z przepisami ochrony danych, doświadczeń dotyczących współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług, ze 
szczególnym odniesieniem do gromadzenia danych biometrycznych, zasady „pierwszego wniosku wizo
wego” oraz organizacji przyjmowania i rozpatrywania wniosków wizowych. Na podstawie art. 17 ust. 
12-14 oraz art. 50 ust. 4 rozporządzenia w sprawie VIS sprawozdanie obejmuje również przypadki, 
w których nie można było faktycznie udostępnić odcisków palców lub ich udostępnienie nie było wyma
gane z przyczyn prawnych w porównaniu z szeregiem przypadkami, w których te odciski się pobiera. 
Sprawozdanie zawiera informacje na temat przypadków, w których osobie, która nie mogła faktycznie 
udostępnić odcisków linii papilarnych, odmówiono wydania wizy. 

W razie potrzeby sprawozdaniu towarzyszą odpowiednie wnioski dotyczące zmiany niniejszego rozporzą
dzenia. 

Artykuł 3 

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

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach człon
kowskich. 

Sporządzono w ║ 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

Przewodniczący 

W imieniu Rady 

Przewodniczący 

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów WE/Islamska Republika Mauretańska 
na okres od 1 sierpnia 2008 r. do 31 lipca 2012 r. * 

P6_TA(2008)0359 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2008 r. dotyczącego wniosku 
w sprawie rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego, na okres od dnia 
1 sierpnia 2008 r. do dnia 31 lipca 2012 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę 
finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą 
Europejską a Islamską Republiką Mauretańską (COM(2008)0243 — C6-0199/2008 — 

2008/0093(CNS)) 

(2009/C 294 E/53) 

(Procedura konsultacji) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2008)0243), 

— uwzględniając art. 37 oraz art. 300 ust. 2 Traktatu WE, 

— uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się 
z Parlamentem (C6-0199/2008), 

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

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinie Komisji Rozwoju oraz Komisji Budże
towej (A6-0278/2008), 

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 i Islamskiej Republiki Mauretańskiej.
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TEKST PROPONOWANY 
PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKI 

Poprawka 1 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 2 a preambuły (nowy) 

(2a) Wejście w życie traktatu z Lizbony w przypadku jego 
ratyfikacji wprowadziłoby obowiązek ściślejszej współpracy 
międzyinstytucjonalnej, która powinna dać Parlamentowi 
Europejskiemu między innymi szerszy i lepszy dostęp do 
wszystkich informacji o umowach w sprawie połowów, 
w tym podczas okresów negocjacji protokołów. 

Poprawka 2 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 a (nowy) 

Artykuł 1a 

W posiedzeniach i pracach wspólnego komitetu, o którym 
mowa w art. 10 umowy, uczestniczy w charakterze obserwa
tora członek Komisji Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego. 
W posiedzeniach tych mogą uczestniczyć również przedstawi
ciele sektora rybackiego prowadzącego połowy w ramach 
umowy. 

Poprawka 3 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 a (nowy) 

Artykuł 4 a 

Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu wnioski 
z posiedzeń wspólnego komitetu, o którym mowa w art. 10 
umowy. W ciągu ostatniego roku obowiązywania protokołu, 
a przed zawarciem nowej umowy w sprawie jego przedłużenia, 
Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z jego wykonania. 

Poprawka 4 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 b (nowy) 

Artykuł 4 b 

Zgodnie z art. 30 ust. 3 rozporządzenia finansowego ( 1 ) oraz 
w duchu rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 
2008 r. w sprawie przejrzystości w kwestiach finansowych ( 2 ), 
Komisja rokrocznie publikuje na swojej stronie internetowej 
listę poszczególnych końcowych beneficjentów rekompensaty 
finansowej Unii. 

_____________ 
( 1 ) Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 

25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mają
cego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich 
(Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.) 

( 2 ) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0051.
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