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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 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 wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego europejskiego ugrupowania współpracy 
transgranicznej
(00000/2006 – C6-0000/2006 – 2004/0168(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady (00000/2006 – C6-0000/2006),

– uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu1 dotyczące wniosku Komisji 
przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2004)0496)2,

– uwzględniając zmieniony wniosek Komisji (COM(2006)0094)3,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

– uwzględniając art. 67 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Rozwoju 
Regionalnego (A6-0000/2006),

1. zatwierdza wspólne stanowisko;

2. stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze wspólnym stanowiskiem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do podpisania wraz z Przewodniczącym Rady 
aktu prawnego, zgodnie z art. 254 ust. 1 Traktatu WE;

4. zobowiązuje swojego Sekretarza Generalnego do podpisania aktu prawnego po 
stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do 
zapewnienia, w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym Rady, jego publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

  
1 Teksty przyjęte dnia 6.7.2005 r., P6_TA(2005)0280.
2 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
3 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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UZASADNIENIE

Celem wniosku Komisji dotyczącego europejskiego ugrupowania współpracy transgranicznej
(EUWT) było umocnienie i promowanie współpracy transgranicznej, ponadnarodowej i 
międzyregionalnej prowadzącej do osiągnięcia celu społecznej, gospodarczej i terytorialnej 
spójności. Ze względu na trudności, jakie napotykają państwa członkowskie, władze lokalne i 
regionalne w realizacji działań transgranicznych, niezbędne jest ustanowienie instrumentu 
współpracy na szczeblu wspólnotowym, który umożliwia tworzenie na terytorium 
wspólnotowym ugrupowań współpracy posiadających osobowość prawną. Korzystanie z 
EUWT powinno być dobrowolne. 

Sprawozdanie w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EGTC) 
zostało przyjęte przez Parlament Europejski w lipcu 2005 r., jednogłośnie w pierwszym 
czytaniu. Sprawozdawca przedstawił propozycję odmiennej nazwy tego nowego instrumentu, 
aby odzwierciedlić trzy aspekty celu nowej europejskiej współpracy terytorialnej 
proponowanej przez Komisję na lata 2007-2013: tj. współpracy transgranicznej, 
ponadnarodowej i międzyregionalnej. Stanowisko Parlamentu Europejskiego podążało za 
istotnymi zmianami wnioskowanymi przez Radę Europejską, przewidującymi zwiększenie 
roli państw członkowskich w szczególności na mocy poniższych artykułów: 

Ø Utworzenie EGTC (art. 3 ust. 2)
Ø Kontrola zarządzania funduszami publicznymi (art. 3b)
Ø Likwidacja, upadłość, zaprzestanie płatności i odpowiedzialność finansowa (art. 8a)

Mimo wprowadzenia istotnych zmian, sprawozdawca uważa, że charakter europejskiego 
ugrupowania współpracy terytorialnej został zachowany. Wejście w życie tego instrumentu 
ułatwi wdrożenie na terenie Wspólnoty transgranicznej, ponadnarodowej i międzyregionalnej 
współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w celu realizacji programów współpracy 
terytorialnej współfinansowanej przez Wspólnotę, lub bez jej wkładu finansowego (art. 159 
ust. 3 Traktatu).


