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(Akty przygotowawcze) 

PARLAMENT EUROPEJSKI 

Umowa między Republiką Korei a WE dotycząca współpracy w sprawie działań 
antykonkurencyjnych * 

P6_TA(2008)0572 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego decyzji Rady o zawarciu Umowy pomiędzy rządem Republiki Korei a Wspólnotą 
Europejską dotyczącej współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych (SEC(2007)1731 — 

C6-0398/2008 — 2008/0004(CNS)) 

(2010/C 21 E/06) 

(Procedura konsultacji) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (SEC(2007)1731), 

— uwzględniając Umowę pomiędzy rządem Republiki Korei a Wspólnotą Europejską dotyczącą współpracy 
w sprawie działań antykonkurencyjnych, 

— uwzględniając art. 83 oraz art. 308 traktatu WE, 

— uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się 
z Parlamentem (C6-0398/2008), 

— uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Gospodarczej 
i Monetarnej (A6-0452/2008), 

1. zatwierdza wniosek dotyczący decyzji Rady po poprawkach oraz zatwierdza zawarcie umowy; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak 
również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Korei.
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TEKST PROPONOWANY 
PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKA 

Poprawka 1 
Wniosek dotyczący decyzji Rady 

Punkt 2a preambuły (nowy) 

(2a) Ponieważ wzajemne uznanie prawa konkurencji przez 
Wspólnotę Europejską i Koreę Południową jest najskuteczniej
szym sposobem zwalczania zachowań antykonkurencyjnych, 
należy zminimalizować wykorzystanie środków ochrony 
handlu w relacjach między tymi stronami. 

Poprawka 2 
Wniosek dotyczący decyzji Rady 

Punkt 4a preambuły (nowy) 

(4a) Umowa ta powinna być rozpatrywana w kontekście 
ogólnych ram istniejących już umów pomiędzy Wspólnotą 
Europejską a Republiką Korei oraz umów będących aktualnie 
w fazie rokowań, a zwłaszcza negocjacji dotyczących poten
cjalnego porozumienia o wolnym handlu. 

Zasoby śledzia przy zachodnim wybrzeżu Szkocji * 

P6_TA(2008)0573 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wieloletni plan dotyczący zasobów śledzia 
występujących przy zachodnim wybrzeżu Szkocji oraz połowów tych zasobów 

(COM(2008)0240 — C6-0204/2008 — 2008/0091(CNS)) 

(2010/C 21 E/07) 

(Procedura konsultacji) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0240), 

— uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6- 
0204/2008), 

— uwzględniając art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0433/2008), 

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji; 

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

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