
14. cikk

A bizottság

(1) A Bizottságot a statisztikai programbizottság segíti munkájában.

(2) Ha erre a bekezdésre hivatkozás történik, az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni,
tekintettel az említett határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

15. cikk

Finanszírozás

(1) Az e rendelet alapján előírt közösségi statisztikák előállításának első referencia évére a Bizottság pénz-
ügyi hozzájárulást nyújt a tagállamok számára, hogy segítse az adatok összegyűjtésével, feldolgozásával és
továbbításával kapcsolatban felmerült költségek fedezését.

(2) A pénzügyi hozzájárulás összegét a vonatkozó éves költségvetési eljárás részeként kell meghatározni.
A költségvetési hatóság meghatározza a rendelkezésre álló előirányzatot.

(3) A rendelkezés végrehajtása során a Bizottság szakértőkhöz és műszaki segítséget nyújtó szerveze-
tekhez fordulhat, amelyek finanszírozásáról a rendeletre vonatkozó átfogó pénzügyi kereten belül lehet ren-
delkezni. A Bizottság szemináriumokat, eszmecseréket vagy egyéb szakértői találkozókat szervezhet, ame-
lyek valószínűsíthetően megkönnyítik e rendelet végrehajtását, és emellett vállalja a megfelelő tájékoztatási,
közzétételi és terjesztési tevékenységeket.

16. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt, …

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

P6_TA(2005)0039

Tengerészek személyazonosító iratai *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a tagállamoknak a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
a tengerészek személyazonosító iratairól szóló egyezményének ratifikálására a Közösség érdekében
történő felhatalmazásáról (185. számú egyezmény) szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2004)0530 — C6-0167/2004 — 2004/0180(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

— tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0530) (1),

— tekintettel az EK-Szerződés 62. cikke (2) bekezdés b) pontjának i) alpontjára, valamint 300. cikke
(2) bekezdés, első albekezdésének első mondatára,

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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— tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0167/2004),

— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére,

— tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0037/2005),

1. jóváhagyja a tanácsi határozatra irányuló javaslatot;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

P6_TA(2005)0040

Szennyezési jogsértések esetén alkalmazandó szankciók bevezetése ***II

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a hajók által okozott szennyezésről és a jogsértések
esetén alkalmazandó szankciók bevezetéséről szóló európai parlamenti és a tanácsi irányelv elfoga-
dására irányuló tanácsi közös álláspontról (11964/3/2004 — C6-0157/2004 — 2003/0037(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

— tekintettel a Tanács közös álláspontjára (11964/3/2004 — C6-0157/2004),

— tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz az első olvasat során (1) intézett javaslatára
(COM(2003)0092) (2),

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

— tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

— tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására
(A6-0015/2005),

1. jóváhagyja a közös álláspontot módosított formájában;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) Elfogadott szövegek, 2004.1.13., P5_TA(2004)0009.
(2) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TC2-COD(2003)0037

Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2005. február 23-án került elfogadásra
a hajók által okozott szennyezésről és a jogsértések esetén alkalmazandó szankciók bevezetéséről

szóló 2005/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 80. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,
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