
Odpowiedzialność Czarnogóry w odniesieniu do długoterminowych pożyczek 
udzielonych Serbii i Czarnogórze (byłej Federalnej Republice Jugosławii) * 

P6_TA(2008)0376 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej odrębną odpowiedzialność Czarnogóry i zmniejszającej 
proporcjonalnie odpowiedzialność Serbii za spłatę pożyczek długoterminowych udzielonych przez 
Wspólnotę Federacji Serbii i Czarnogóry (byłej Federalnej Republice Jugosławii) zgodnie 
z decyzjami Rady 2001/549/WE i 2002/882/WE (COM(2008)0228 — C6-0221/2008 — 

2008/0086(CNS)) 

(2009/C 295 E/32) 

(Procedura konsultacji) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0228), 

— uwzględniając art. 308 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6- 
0221/2008), 

— uwzględniając art. 51 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A6-0281/2008), 

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. występuje o rozpoczęcie procedury pojednawczej przewidzianej we wspólnej deklaracji z dnia 4 marca 
1975 r., jeżeli Rada uznałaby za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu; 

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. 

Zmiana rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekolo
gicznej i znakowania produktów ekologicznych * 

P6_TA(2008)0377 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 834/2007 w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (COM(2008)0314 — C6- 

0219/2008 — 2008/0097(CNS)) 

(2009/C 295 E/33) 

(Procedura konsultacji) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0314), 

— uwzględniając art. 37 ust. 2 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6- 
0219/2008),
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Wtorek, 2 września 2008 r.


