
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.
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TEKST PROPONOWANY PRZEZ RADĘ POPRAWKA 

Poprawka 1 
Projekt decyzji 

Punkt 3 preambuły 

(3) W dniu XXXX 2010 r. Rada stwierdziła w konkluzjach, 
że Republika Bułgarii i Rumunia spełniły stosowne warunki 
w wyżej wspomnianej dziedzinie. Możliwe jest zatem ustalenie 
daty rozpoczęcia stosowania w tych państwach członkowskich 
dorobku Schengen dotyczącego Systemu Informacyjnego 
Schengen.” 

(3) W dniu XXXX 2010 r. Rada stwierdziła w konkluzjach, 
że Republika Bułgarii i Rumunia spełniły stosowne warunki 
w wyżej wspomnianej dziedzinie. Możliwe jest zatem ustalenie 
daty rozpoczęcia stosowania w tych państwach członkowskich 
dorobku Schengen dotyczącego systemu informacyjnego 
Schengen. Każde spośród zainteresowanych państw członkow
skich powinno w ciągu następnych sześciu miesięcy począwszy 
od daty wejścia w życie niniejszej decyzji przekazać Parlamen
towi Europejskiemu i Radzie w formie pisemnej informacje 
dotyczące dalszych działań, jakie zamierza podjąć w 
związku z wymagającymi wdrożenia zaleceniami zawartymi 
w sprawozdaniach z oceny i uwzględnionymi w sprawozdaniu 
uzupełniającym.
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