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P6_TA(2008)0484 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2008 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do pewnych kate- 
gorii porozumień i praktyk uzgodnionych w sektorze transportu lotniczego (wersja ujednolicona) 

(COM(2008)0367 — C6-0272/2008 — 2008/0124(CNS)) 

(2010/C 15 E/27) 

(Procedura konsultacji — ujednolicenie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2008)0367), 

— uwzględniając art. 83 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem 
(C6-0272/2008), 

— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej 
metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych ( 1 ), 

— uwzględniając art. 80 i art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0379/2008), 

A. mając na uwadze, że zdaniem grupy konsultacyjnej, złożonej z odpowiednich służb prawnych Parla
mentu Europejskiego, Rady i Komisji, wniosek ogranicza się do prostej kodyfikacji istniejących prze
pisów bez zmian co do istoty, 

1. zatwierdza wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia grupy konsultacyjnej służb prawnych 
Parlamentu, Rady i Komisji; 

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

( 1 ) Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2. 

System zasobów własnych Wspólnoty * 

P6_TA(2008)0485 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2008 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 
wykonujące decyzję 2000/597/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot 

(COM(2008)0223 — C6-0197/2008 — 2008/0089(CNS)) 

(2010/C 15 E/28) 

(Procedura konsultacji) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0223), 

— uwzględniając art. 279 ust. 2 Traktatu WE oraz art. 183 Traktatu Euratom, na mocy których Rada 
skonsultowała się z Parlamentem (C6-0197/2008),
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— 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 deklarację nr 3 w sprawie przeglądu ram finansowych, dołączoną do powyższego 
porozumienia, 

— uwzględniając art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0342/2008), 

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji; 

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE oraz 
art. 119 drugi akapit Traktatu Euratom; 

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu 
zatwierdzonego 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 

Poprawka 1 
Wniosek dotyczący rozporządzenia — akt zmieniający 

Punkt 1 preambuły 

(1) Na szczycie w Brukseli w dniach 15 i 16 grudnia 2005 r. 
Rada Europejska przedstawiła liczne konkluzje odnoszące się do 
systemu zasobów własnych Wspólnot, w wyniku których przy
jęto decyzję 2007/436/WE, Euratom. 

(1) Na szczycie w Brukseli w dniach 15 i 16 grudnia 2005 r. 
Rada Europejska przedstawiła liczne konkluzje odnoszące się do 
systemu zasobów własnych Wspólnot, w wyniku których przy
jęto decyzję 2007/436/WE, Euratom; Rada wezwała także 
Komisję do dokonania pełnego, szeroko zakrojonego przeglądu 
obejmującego wszystkie aspekty wydatków i zasobów UE, 
a także do sporządzenia sprawozdania w latach 2008/2009. 

Poprawka 2 
Wniosek dotyczący rozporządzenia — akt zmieniający 

Punkt 1 a preambuły (nowy) 

(1a) Komisja dokona zatem ogólnego przeglądu funkcjono
wania systemu zasobów własnych, któremu towarzyszyć będą 
odpowiednie wnioski w pełni uwzględniające prace i zalecenia 
Parlamentu Europejskiego, z zachowaniem warunków określo
nych w deklaracji nr 3 w sprawie przeglądu wieloletnich ram 
finansowych, stanowiącej załącznik do Porozumienia między
instytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parla
mentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny 
budżetowej i należytego zarządzania finansami ( 1 ). 
_____________ 
( 1 ) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1. 

( 1 ) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
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