
Zmiany do Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na 
północno-wschodnim Atlantyku * 

P6_TA(2009)0059 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia zmian do Konwencji o przyszłej 
wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku, które pozwalają 
ustanowić procedury rozstrzygania sporów, rozszerzyć zakres konwencji oraz zmienić jej cele 

(COM(2008)0512 – C6-0338/2008 – 2008/0166(CNS)) 

(2010/C 76 E/20) 

(Procedura konsultacji) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2008)0512), 

— uwzględniając art. 37 oraz art. 300 ust. 2 Traktatu WE, 

— uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się 
z Parlamentem (C6-0338/2008), 

— uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0009/2009), 

1. zatwierdza zmiany do Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno- 
wschodnim Atlantyku; 

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

Kary dla pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich nielegalnie 
przebywających na terytorium UE ***I 

P6_TA(2009)0069 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady przewidującej kary dla pracodawców 
zatrudniających obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium UE 

(COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD)) 

(2010/C 76 E/21) 

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0249), 

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 63 ust. 3 lit. b) traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony przez Komisję (C6-0143/2007),
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— uwzględniając art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
oraz opinie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji 
Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0026/2009), 

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach przyjętych w dniu 4 lutego 2009 r. ( 1 ); 

2. zatwierdza wspólne oświadczenie załączone do niniejszej rezolucji; 

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie 
znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem; 

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

( 1 ) Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0043. 

P6_TC1-COD(2007)0094 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 lutego 2009 r. 
w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 przewidującej 
minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców 

zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich 

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu 
w pierwszym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2009/52/WE.) 

ZAŁĄCZNIK 

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

Parlament i Rada oświadczają, że zasady dotyczące podwykonawstwa uzgodnione w art. 8 [dawny art. 9] tej dyrektywy 
pozostają bez uszczerbku dla innych przepisów w tym zakresie, które zostaną przyjęte w przyszłych instrumentach 
legislacyjnych. 

Statystyki dotyczące upraw ***I 

P6_TA(2009)0070 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących 

upraw (COM(2008)0210 – C6-0179/2008 – 2008/0079(COD)) 

(2010/C 76 E/22) 

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0210), 

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 285 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi projekt został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0179/2008),
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Czwartek, 19 lutego 2009 r.


