
Sekcja VI — Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

36. uwzględnił obawy Komitetu dotyczące środków na zatrudnienie personelu oraz po rozważeniu 
przedstawionych argumentów, wyraża zgodę na podwyższenie ogólnej stawki potrącenia do poziomu 
4,5 %; 

37. obok dwóch nowych stanowisk AD5 uwzględnionych w projekcie budżetu postanawia utworzyć 
dodatkowe dwa stanowiska AST, odrzucone wcześniej przez Radę; 

38. podejmuje decyzję o umieszczeniu w rezerwie części środków na pokrycie kosztów podróży służ
bowych i posiedzeń do chwili przedstawienia przez Komitet przejrzystego planu kontroli tych kosztów; 

Sekcja VII — Komitet Regionów 

39. odnotowuje fakt, że Komitet będzie musiał zatrudnić dodatkowy personel w związku 
z rozszerzeniem UE i wyraża zgodę na nowe stanowiska przewidziane w projekcie budżetu zapropono
wanym przez Radę; 

40. ponadto po przesłuchaniu w Komitecie może zaakceptować utworzenie trzech dalszych stanowisk 
w celu powiększenia zdolności operacyjnych konkretnych działów; 

41. postanawia wprowadzić ogólną stawkę potrącenia w wysokości 4,5 % po wysłuchaniu argumentów 
Komitetu; zauważa, że stawka ta jest bliska wysokości wnioskowanej przez sam Komitet, a z drugiej strony 
pozwala ona na oszczędności; 

Sekcja VIII — Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 

42. wyraża zgodę na zaproponowane w projekcie budżetu przygotowanym przez Radę utworzenie 
trzech nowych stanowisk AD, aby umożliwić rzecznikowi rozpatrywanie stale rosnącej liczby dopuszczal
nych skarg, ponadto, po wysłuchaniu rzecznika, może również wyrazić zgodę na utworzenie trzech 
tymczasowych stanowisk asystenckich; 

Sekcja IX — Europejski Inspektor Ochrony Danych 

43. zatwierdza tę sekcję projektu budżetu; 

* 

* * 

44. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji, wraz z poprawkami do 
sekcji 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 projektu budżetu ogólnego, Radzie i Komisji oraz pozostałym instytucjom 
i zainteresowanych organom. 

Opłaty lotniskowe ***II 

P6_TA(2008)0517 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2008 r. dotycząca wspól- 
nego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie opłat lotniskowych (8332/2/2008 — C6-0259/2008 — 2007/0013(COD)) 

(2010/C 15 E/49) 

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wspólne stanowisko Rady (8332/2/2008 — C6-0259/2008) ( 1 ), 

— uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu ( 2 ) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0820),
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( 1 ) Dz.U. C 254 E z 7.10.2008, s. 18. 
( 2 ) Teksty przyjęte dnia 15.1.2008, P6_TA(2008)0004. 
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— uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE, 

— uwzględniając art. 62 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu i Turystyki 
(A6-0375/2008), 

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach; 

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

P6_TC2-COD(2007)0013 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 23 października 2008 r. 
w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/…/WE w sprawie opłat 

lotniskowych 

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w drugim 
czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2009/12/WE.) 

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między WE a Bośnią i Hercegowiną *** 

P6_TA(2008)0518 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2008 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu 
między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Bośnią 
i Hercegowiną z drugiej strony (8225/2008 — COM(2008)0182 — C6-0255/2008 — 

2008/0073(AVC)) 

(2010/C 15 E/50) 

(Procedura zgody) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady i Komisji (8225/2008-COM(2008)0182), 

— uwzględniając projekt Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną z drugiej strony (8226/2008), 

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 300 ust. 3 akapit 
drugi, w związku z art. 300 ust. 2, akapit pierwszy, ostatnie zdanie oraz art. 310 traktatu WE (C6- 
0255/2008), 

— uwzględniając art. 101 Traktatu EWEA, 

— uwzględniając art. 75 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0378/2008), 

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy; 

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak 
również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Bośni i Hercegowiny.

PL 21.1.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 15 E/159 

Czwartek, 23 października 2008 r.


