
TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKA 

Poprawka 14 
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 4 
Decyzja Rady 2008/839/WSiSW 

Artykuł 17 a – ustęp 6 

6. Bez uszczerbku dla art. 15 ust. 2 koszty administracyjne 
i koszty podróży wynikające z działalności prowadzonej przez 
GPMB pokrywane są z budżetu ogólnego Unii Europejskiej 
w takim zakresie, w jakim nie są zwracane z innych źródeł. 
W odniesieniu do kosztów podróży ekspertów GPMB wyzna
czonych przez państwa członkowskie w ramach Rady oraz 
ekspertów zaproszonych na mocy ust. 3 niniejszego artykułu, 
które powstaną w związku z działalnością GPMB, stosuje 
„Zasady zwrotu kosztów poniesionych przez osoby niebędące 
pracownikami Komisji, powołane w charakterze ekspertów” 
Komisji. 

6. Bez uszczerbku dla art. 15 ust. 2 koszty administracyjne 
i koszty podróży wynikające z działalności prowadzonej przez 
GPMB pokrywane są z budżetu ogólnego Unii Europejskiej 
w takim zakresie, w jakim nie są zwracane z innych źródeł. 
W odniesieniu do kosztów podróży ekspertów GPMB wyzna
czonych przez państwa członkowskie w ramach Rady oraz 
ekspertów zaproszonych na mocy ust. 3 niniejszego artykułu, 
które powstaną w związku z działalnością GPMB, stosuje 
„Zasady zwrotu kosztów poniesionych przez osoby niebędące 
pracownikami Komisji, powołane w charakterze ekspertów” 
Komisji. Niezbędne środki na pokrycie kosztów posiedzeń 
GPMB pochodzą ze środków obecnie przewidzianych 
w programie finansowym na lata 2010-2013 na system infor
macyjny Schengen drugiej generacji (SIS II). 

Poprawka 15 
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 5 
Decyzja Rady 2008/839/WSiSW 

Artykuł 19 

Decyzja przestaje obowiązywać w dniu ustalonym przez Radę 
stanowiącą zgodnie z art. 71 ust. 2 decyzji 2007/533/WSiSW. 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opub
likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Decyzja 
przestaje obowiązywać w dniu ustalonym przez Radę stano
wiącą zgodnie z art. 71 ust. 2 decyzji 2007/533/WSiSW, ale 
w żadnym wypadku nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r. 

Równe traktowanie kobiet i mężczyzn prowadzących jednoosobową działalność 
gospodarczą ***II 

P7_TA(2010)0167 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stanowiska 
przyjętego przez Radę w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn 
prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylającej dyrektywę 86/613/EWG 

(17279/3/2009 – C7-0075/2010 – 2008/0192(COD)) 

(2011/C 161 E/29) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (17279/3/2009 – C7-0075/2010), 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2008)0636),
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— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 141 ust. 3 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu przez Komisję (C6-0341/2008), 

— uwzględniając swoje stanowisko w pierwszym czytaniu ( 1 ), 

— uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu i Rady zatytułowany „Konsekwencje 
wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” 
(COM(2009)0665), 

— uwzględniając art. 294 ust. 7 i art. 157 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ( 2 ), 

— uwzględniając art. 66 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Praw Kobiet 
i Równouprawnienia (A7–0146/2010), 

1. przyjmuje w drugim czytaniu swoje stanowisko przedstawione poniżej; 

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

( 1 ) Teksty przyjęte, 6.5.2009, P6_TA(2009)0364. 
( 2 ) Dz.U. C 228 z 22.9.2009, s. 107. 

P7_TC2-COD(2008)0192 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w dniu 18 maja 2010 r. w celu przyjęcia dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/…/UE w sprawie stosowania zasady równego traktowania 
kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylającej dyrektywę 

86/613/EWG 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, dyrektywy 2010/41/UE)

PL C 161 E/178 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.5.2011 

Wtorek, 18 maja 2010 r.


