
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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— uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej 
uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, ( 1 ) 

— uwzględniając zobowiązania podjęte przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 3 września 2008 r. 
dotyczące przyjęcia wniosku, zgodnie z art. 251 ust. 2 Traktatu WE i z zaleceniami konsultacyjnej grupy 
roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji; 

— uwzględniając art. 80a i art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A6- 
0300/2008), 

A. mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych złożona z odpowiednich służb 
prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że przedmiotowy wniosek nie zawiera 
żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, 
że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami 
merytorycznymi wniosek zawiera prostą kodyfikację istniejących tekstów, bez zmian merytorycznych, 

1. zatwierdza wniosek Komisji po dostosowaniu do zaleceń konsultacyjnej grupy roboczej złożonej ze 
służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie 
znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem; 

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

( 1 ) Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1. 

Mikroorganizmy zmodyfikowane genetycznie (przekształcenie) ***I 

P6_TA(2008)0499 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2008 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamkniętego użycia mikroor- 
ganizmów zmodyfikowanych genetycznie (przekształcenie) (COM(2007)0736 — C6-0439/2007 — 

2007/0259(COD)) 

(2010/C 15 E/36) 

(Procedura współdecyzji — przekształcenie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0736), 

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony przez Komisję (C6-0439/2007),

PL C 15 E/124 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.1.2010 

Wtorek, 21 października 2008 r.


