
Artykuł 2 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Strasburgu, … 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

Przewodniczący 

W imieniu Rady 

Przewodniczący 

Program Erasmus Mundus (2009-2013) ***I 

P6_TA(2008)0497 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2008 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej działanie na rzecz poprawy 
jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez 
współpracę z krajami trzecimi (Erasmus Mundus) (2009-2013) (COM(2007)0395 — C6-0228/2007 

— 2007/0145(COD)) 

(2010/C 15 E/34) 

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2007)0395), 

— uwzględniając art. 251 ust. 2 i art. 149 ust. 4 Traktatu WE, na mocy którego Komisja przedstawiła 
wniosek Parlamentowi (C6-0228/2007), 

— uwzględniając art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych, 
Komisji Rozwoju, Komisji Budżetowej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Praw 
Kobiet i Równouprawnienia (A6-0294/2008), 

1. zatwierdza zmieniony wniosek Komisji; 

2. uważa, że kwota finansowa podana we wniosku legislacyjnym musi być zgodna z pułapem działu 1 
A nowych wieloletnich ram finansowych i wskazuje na fakt, że decyzja w sprawie kwoty rocznej zostanie 
podjęta w ramach rocznej procedury budżetowej zgodnie z postanowieniami punktu 37 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją 
w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami ( 1 );
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( 1 ) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1. 
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3. zwraca uwagę, że mandat Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego nie 
obejmuje proponowanego rozszerzenia programu Erasmus Mundus; podkreśla, że wdrożenie tego programu 
przez agencję wykonawczą będzie możliwe jedynie po należycie zatwierdzonym rozszerzeniu mandatu, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi; 

4. zwraca uwagę, że orientacyjną kwotę ogólną w wysokości 460 mln EUR, jaką przewidziano na 
finansowanie działania 2 w ramach programu, pokryłyby środki finansowe odnośnych instrumentów poli
tyki zewnętrznej; 

5. podkreśla, że finansowanie działań przewidzianych w ramach działania 2 nie może odbić się nega
tywnie na innych działaniach finansowanych przez odnośne instrumenty; ponownie stwierdza, że nowe 
działania powinny być finansowane z budżetu UE jedynie wtedy, gdy przeznaczy się na nie dodatkowe 
środki finansowe; wzywa Komisję, aby przedstawiła Parlamentowi roczne sprawozdanie zawierające szcze
gółowe dane na temat działań w ramach działania 2 oraz ich podział według instrumentów finansowych 
oraz między poszczególne regiony i państwa; 

6. zwraca się do Komisji o ponownie skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za 
stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku lub zastąpienia go innym tekstem; 

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

P6_TC1-COD(2007)0145 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 21 października 
2008 r. w celu przyjęcia decyzji nr …/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej 
program Erasmus Mundus na lata 2009-2013 na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie wyższym 

i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z krajami trzecimi 

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu 
w pierwszym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji nr 1298/2008/WE.) 

Reguły i normy bezpieczeństwa statków pasażerskich (przekształcenie) ***I 

P6_TA(2008)0498 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2008 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa 

statków pasażerskich (przekształcenie) (COM(2007)0737 — C6-0442/2007 — 2007/0257(COD)) 

(2010/C 15 E/35) 

(Procedura współdecyzji — przekształcenie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0737), 

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 80 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którymi projekt został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0442/2007),
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Wtorek, 21 października 2008 r.


