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PR_CNS_art51am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2006/144/WE 
w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres 
programowania 2007–2013)
(COM(2008)0306 – C6-0239/2008 – 2008/0106(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0306),

– uwzględniając traktat WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem 
(C6-0239/2008),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinie Komisji 
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jak 
również Komisji Rozwoju Regionalnego (A6-0000/2008),

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.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Załącznik – punkt 2
Decyzja 2006/144/WE
Załącznik – część 3 – punkt 3.4 a –litera i
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) Wsparcie na inwestycje przewidziane z 
tytułu osi 1 może skoncentrować się w 
szczególności wokół energii, wody, 
oszczędnościowych maszyn i urządzeń 
oraz wokół produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych na potrzeby gospodarstw. W 
rolno-spożywczym łańcuchu 
produkcyjnym i w sektorze leśnym pomoc 
na inwestycje powinna wspierać 
innowacyjność i stosowanie bardziej 
zrównoważonych technologii wytwarzania 
biopaliwa.

i) Wsparcie na inwestycje przewidziane z 
tytułu osi 1 może skoncentrować się w 
szczególności wokół energii, wody, 
oszczędnościowych maszyn i urządzeń 
oraz wokół produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych na potrzeby gospodarstw. W 
rolno-spożywczym łańcuchu 
produkcyjnym i w sektorze leśnym pomoc 
na inwestycje powinna wspierać 
innowacyjność i stosowanie bardziej 
zrównoważonych technologii 
zastępowania paliw kopalnych i 
zmniejszania emisji gazów 
cieplarnianych, w tym biopaliw drugiej 
generacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Z uwagi na ich niski bilans energetyczny i ekologiczny nie należy wspierać produkcji biopaliw 
pierwszej generacji.


	727834pl.doc

