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Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych („RZYM II”) ***II

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego
na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego prawa właściwego
dla zobowiązań pozaumownych („RZYM II”) (9751/7/2006 — C6-0317/2006 — 2003/0168(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wspólne stanowisko Rady (9751/7/2006 – C6-0317/2006) (1),

— uwzględniając stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu (2) dotyczące wniosku Komisji przedstawio-
nego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2003)0427) (3),

— uwzględniając zmieniony wniosek Komisji (COM(2006)0083) (4),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 62 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Prawną (A6-0481/2006),

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 289 E z 28.11.2006, str. 68.
(2) Dz.U. C 157 E z 6.7.2006, str. 370.
(3) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
(4) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TC2-COD(2003)0168

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 18 stycznia 2007 r. w
celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego prawa

właściwego dla zobowiązań pozaumownych („RZYM II”)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 61 lit. c) i art. 67,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wspólnota postawiła sobie za cel utrzymanie i rozwinięcie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i
sprawiedliwości. W celu stopniowego tworzenia takiej przestrzeni Wspólnota ma przyjąć środki w
dziedzinie współpracy sądowej w sprawach cywilnych mających skutki transgraniczne w stopniu
koniecznym dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

(1) Dz.U. C 241 z 28.9.2004, str. 1.
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2005 r. (Dz.U. C 157 E z 6.7.2006, str. 371), wspólne stano-

wisko Rady z dnia 25 września 2006 r. (Dz.U. C 289 E z 28.11.2006, str. 68) oraz stanowisko Parlamentu Euro-
pejskiego z dnia 18 stycznia 2007 r.

C 244 E/194 PL 18.10.2007Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Czwartek, 18 stycznia 2007 r.


