
B.  Oświadczenie Komisji

Ocena działu 4

„Biorąc pod uwagę brak nadwyżki w ramach pułapu wydatków na rok 2009 określonego w dziale 4,
Komisja przyznaje, że możliwość reagowania na nieprzewidziane kryzysy jest raczej ograniczona
i w związku z tym zobowiązuje się w 2009 roku przedstawić władzy budżetowej ocenę sytuacji w ra
mach działu 4, której w razie konieczności towarzyszyć będą odpowiednie wnioski, z uwzględnieniem
zmieniającej się sytuacji politycznej i wykonania budżetu.”

„Rada oświadcza, że jej zgoda na przedstawiony przez Komisję wniosek dotyczący programów na rzecz
pomocy osobom najbardziej potrzebującym zamieszczona w liście nr 2/2009 w sprawie poprawek nie
przesądza wyników analizy podstawy prawnej będącej aktualnie przedmiotem dyskusji.

Skreślenie linii dotyczącej programu na rzecz spożywania owoców w szkołach jest zgodne z tradycyj
nym stanowiskiem Rady, zgodnie z którym nie tworzy się nowej linii budżetowej przed przyjęciem sto
sownej podstawy prawnej. Nie przesądza to wyników analizy podstawy prawnej będącej aktualnie
przedmiotem dyskusji.”

Jednostronne oświadczenie Grecji, Włoch, Hiszpanii i Portugalii w sprawie wielojęzyczności

„Grecja, Włochy, Hiszpania i Portugalia, potwierdzając swoje przywiązanie do zasad wielojęzyczności
i równego traktowania wszystkich języków, wyrażają swoje zaniepokojenie sposobem, w jaki Komisja
zarządza ochroną różnorodności językowej, i podkreślają, że Komisja oraz wszystkie instytucje i orga
ny Unii Europejskiej powinny czuwać nad tym, by przeznaczono wystarczające środki na pełne zasto
sowanie tych zasad.”

Wyposażenie ruchome oraz protokół dotyczący zagadnień właściwych dla sprzętu 
lotniczego *

P6_TA(2008)0623

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z  dnia 18  grudnia 2008  r. w  sprawie wniosku 
dotyczącego decyzji Rady w  sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską konwencji 
o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym oraz protokołu do tej konwencji 
dotyczącego zagadnień właściwych dla sprzętu lotniczego, przyjętych łącznie w Kapsztadzie w dniu

16  listopada 2001 r. COM(2008)0508 — C6-0329/2008 — 2008/0162(CNS))

(2010/C 45 E/53)

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając zmieniony wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2008)0508), 

— uwzględniając art. 61 lit. c) oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy Traktatu WE,
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Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 45 E/181

Czwartek, 18 grudnia 2008 r.

— uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada zasięgnęła opinii Par
lamentu (C6-0329/2008), 

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

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0506/2008),

1.   zatwierdza zawarcie konwencji i protokołu do niej; 

2.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak rów
nież rządom i parlamentom państw członkowskich. 

Bezpieczeństwo zabawek ***I

P6_TA(2008)0626

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z  dnia 18  grudnia 2008  r. w  sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady w  sprawie bezpieczeństwa zabawek 

(COM(2008)0009 — C6-0039/2008 — 2008/0018(COD))

(2010/C 45 E/54)

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0009), 

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony 
przez Komisję (C6-0039/2008), 

— uwzględniając art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i  Ochrony Konsumentów, opinie Komisji 
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Prze
mysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0441/2008),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji; 

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