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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 deputowanych do PE by odrzucić 
lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby deputowanych 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 deputowanych 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 oznaczenia 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 decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Wspólnoty 
Europejskiej, Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską 
dotyczącej udziału Szwajcarii w Europejskiej Agencji Środowiska i Europejskiej Sieci 
Informacji i Obserwacji Środowiskowej
(COM(2004)0658 – C6-0173/2004 – 2004/0233(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2004)0658)1,

– uwzględniając art. 175 ust. 1, łącznie z pierwszym zdaniem pierwszego akapitu art. 300 
ust. 2 oraz art. 300 ust. 4 Traktatu WE,

– uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada 
skonsultowała się z Parlamentem (C6-0173/2004),

– uwzględniając art. 51 i art. 83 ust. 7 Regulaminu Parlamentu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Budżetowej i Komisji 
Prawnej (A6-0000/2005),

1. zatwierdza zawarcie umowy;

2. zobowiązuje Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego do przekazania stanowiska 
Parlamentu Radzie i Komisji, a także rządom i parlamentom Państw Członkowskich oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej.

  
1 Dz.U. C z  , str./Dotychczas nieopublikowany w Dz.U.
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EXPLANATORY STATEMENT

Switzerland is one of the major European countries, which has no membership arrangement 
with the European Environment Agency in spite of the useful information and knowledge it 
has concerning the Alps. Switzerland made a formal application to join the Agency in 1999,
the negotiation process for membership was concluded in June 2004. The proposed Council 
decisions would put into effect Swiss membership of both the EEA and EIONET.

The Agreement makes it possible for Switzerland to fully take part in EEA's work 
programme.  It grants conditions for participation, similar to those governing participation for 
the current non-EU Member States of the EEA (Liechtenstein, Iceland and Norway), as well 
as those, which were negotiated for the participation of the candidate countries.

The Agreement is concluded for an unlimited period. The EEA will treat Switzerland as a 
Member State, through equal treatment in terms of provisions of environmental data and 
information and analysis, staffing provisions, contracts to third parties and appointments of 
and participation in Topic Centres. 

Switzerland will have to establish an infrastructure for providing uniform environmental data 
and information on the state of the environment in its territory, it will contribute financially to 
the Agency budget to cover the cost of its participation, and it will have the right to participate 
in the Management Board of the Agency without the right to vote.

The benefits of the Agreement are several:
the provision of reliable and comparable information on the state of the environment in 
Europe will be facilitated and extended, furthermore, it will also support integrated 
assessment and environmental reporting of the ecosystems that are shared by Switzerland and 
its neighbouring countries.


