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PR_CNS_art51app

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. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie 
(WE) nr 6/2002 i (WE) nr 40/94 w celu nadania skuteczności przystąpieniu Wspólnoty 
Europejskiej do Aktu genewskiego do Porozumienia haskiego dotyczącego 
międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych
(COM(2005)0689 – C6-0058/2006 – 2005/0274(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji do Rady (COM(2005)0689)1,

– uwzględniając art. 308 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z 
Parlamentem (C6-0058/2006),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0167/2006),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zwraca się do Rady z prośbą o informację w przypadku, gdy uznałaby ona za stosowne 
oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, w przypadku, gdy 
uznałaby ona za stosowne zmienić w sposób znaczący wniosek Komisji;

4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, jak również rządom i parlamentom Państw Członkowskich.

1 Dotychczas nie opublikowano w Dzienniku Urzędowym.
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UZASADNIENIE

Wniosek w sprawie rozporządzenia Rady dostarcza jedynie pewnych technicznych poprawek 
do rozporządzeń nr 6/2202 oraz 40/94 w celu uwzględnienia proponowanego przystąpienia do 
Aktu genewskiego.

Ponieważ żadna z nich nie wzbudza kontrowersji, sprawozdawca zaleca przyjęcie wniosku 
bez poprawek, pod warunkiem, że proponowane przystąpienie do Aktu genewskiego zostanie 
zatwierdzone.
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PROCEDURA

Tytuł Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 6/2002 i (WE) nr 40/94 w celu nadania 
skuteczności przystąpieniu Wspólnoty Europejskiej do Aktu 
genewskiego do Porozumienia haskiego dotyczącego 
międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych
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