
P7_TC1-COD(2009)0132 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 czerwca 2010 r. 
w celu przyjęcia w celu przyjęcia w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/…/UE zmieniającej dyrektywę 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego 
w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz 
dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości 
informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku 

regulowanym 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, dyrektywy 2010/73/UE) 

Program dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego (thunnus thynnus) 
***I 

P7_TA(2010)0228 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program 
dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego Thunnus thynnus i zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 1984/2003 (COM(2009)0406 – C7-0124/2009 – 2009/0116(COD)) 

(2011/C 236 E/49) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2009)0406), 

— uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem 
(C7–0124/2009), 

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

— uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 marca 2010 r. ( 1 ), 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A7-0119/2010), 

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej; 

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

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji 
i parlamentom państw członkowskich.
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( 1 ) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 

Czwartek, 17 czerwca 2010 r.



P7_TC1-COD(2009)0116 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 czerwca 2010 r. 
w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2010 w sprawie 
programu dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego Thunnus thynnus i zmiany 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1984/2003 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 640/2010) 

Stosowanie w Republice Bułgarii i w Rumunii przepisów dorobku Schengen 
związanych z systemem informacyjnym Schengen * 

P7_TA(2010)0229 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie projektu 
decyzji Rady w sprawie stosowania w Republice Bułgarii i w Rumunii przepisów dorobku 
Schengen związanych z systemem informacyjnym Schengen (06714/2010 – C7-0067/2010 – 

2010/0814(NLE)) 

(2011/C 236 E/50) 

(Konsultacja) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając projekt decyzji Rady (06714/2010), 

— uwzględniając art. 4 ust. 2 Aktu przystąpienia z dnia 25 kwietnia 2005 r., na mocy którego Rada 
skonsultowała się z Parlamentem (C7-0067/2010), 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
(A7–0199/2010), 

1. zatwierdza po poprawkach projekt decyzji Rady; 

2. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu 
przyjętego przez Parlament; 

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne 
wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przedłożonego do konsultacji; 

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

PL 12.8.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 236 E/237 

Czwartek, 17 czerwca 2010 r.


