
— uwzględniając zmieniony wniosek Komisji (COM(2002)0701), 

— uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE, 

— uwzględniając art. 67 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych (A6-0373/2008), 

1. zatwierdza wspólne stanowisko; 

2. stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze wspólnym stanowiskiem; 

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do podpisania, wraz z Przewodniczącym Rady, aktu praw
nego, zgodnie z art. 254 ust. 1 Traktatu WE; 

4. zobowiązuje swojego Sekretarza Generalnego do podpisania aktu prawnego, po sprawdzeniu, że 
wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania jego publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym Rady; 

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji oraz 
parlamentom państw członkowskich. 

Wieloletni wspólnotowy program ochrony dzieci korzystających z Internetu 
oraz innych technologii komunikacyjnych ***I 

P6_TA(2008)0508 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2008 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego 
wspólnotowego programu ochrony dzieci korzystających z Internetu oraz innych technologii 

komunikacyjnych (COM(2008)0106 — C6-0092/2008 — 2008/0047(COD)) 

(2010/C 15 E/43) 

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0106), 

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 153 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przed
stawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0092/2008), 

— uwzględniając art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
oraz opinie Komisji Budżetowej, Komisji Kultury i Edukacji, Komisji Prawnej i Komisji Praw Kobiet 
i Równouprawnienia (A6-0404/2008),
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1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji; 

2. jest zdania, że wymieniona we wniosku legislacyjnym finansowa kwota referencyjna na wykonanie 
programu w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2013 r., w wysokości 55 000 000 EUR, powinna 
być zgodna z pułapem określonym w poddziale 1a wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013; 

3. 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; 

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

P6_TC1-COD(2008)0047 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 października 
2008 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2008/WE w sprawie 
ustanowienia wieloletniego wspólnotowego programu ochrony dzieci korzystających z Internetu 

oraz innych technologii komunikacyjnych 

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu 
w pierwszym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji nr 1351/2008/WE.) 

Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów w transporcie 
drogowym ***I 

P6_TA(2008)0509 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zmienio- 
nego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania 
ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów w transporcie drogowym (COM(2007)0817 

— C6-0008/2008 — 2005/0283(COD)) 

(2010/C 15 E/44) 

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając zmieniony wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2007)0817) 

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0008/2008) 

— uwzględniając art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Rynku Wewnętrznego 
i Ochrony Konsumentów oraz Komisji Transportu i Turystyki (A6-0291/2008),
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