
— uwzględniając pismo komisarza Janusza Lewandowskiego z dnia 9 lipca 2010 r. skierowane do prze
wodniczącego Jerzego Buzka, 

— uwzględniając stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2/2010 zajęte przez Radę 
dnia 26 lipca 2010 r. (12583/2010 – C7-0194/2010), 

— uwzględniając art. 75b i art. 75e Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0240/2010), 

A. mając na uwadze, że stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2/2010 uwzględnia 
plan zatrudnienia BEREC (Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej), 

B. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 2/2010 służy formalnemu wprowadzeniu tej 
korekty do budżetu na rok 2010, 

C. mając na uwadze, że Rada przyjęła swe stanowisko dnia 26 lipca 2010 r., 

1. przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego nr 2/2010; 

2. zatwierdza stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2/2010 bez poprawek 
i zobowiązuje przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 3/2010 został ostatecznie przyjęty, 
oraz do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji. 

Umowa między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej 
w sprawach karnych *** 

P7_TA(2010)0297 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2010 r. dotyczące projektu 
decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej 

pomocy prawnej w sprawach karnych (05308/2010 – C7-0029/2010 – 2009/0188(NLE)) 

(2011/C 308 E/25) 

(Procedura zgody) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając projekt decyzji Rady (05308/2010), 

— uwzględniając projekt umowy między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej 
w sprawach karnych (15915/2009), 

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 82 ust. 1 akapit 
drugi lit. d) oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7- 
0029/2010), 

— uwzględniając art. 81 i art. 90 ust. 8 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7- 
0209/2010),
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1. wyraża zgodę na zawarcie umowy; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak 
również rządom i parlamentom państw członkowskich i Japonii. 

Dwustronna klauzula ochronna zawarta w umowie o wolnym handlu między UE 
a Koreą ***I 

P7_TA(2010)0301 

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia 
w życie dwustronnej klauzuli ochronnej zawartej w umowie o wolnym handlu między UE a Koreą 

(COM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD)) 

(2011/C 308 E/26) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Wniosek został poprawiony w dniu 7 września 2010 r. w następujący sposób ( 1 ): 

TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKA 

Poprawka 1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Punkt 3 a preambuły (nowy) 

(3a) Bariery handlowe na rynku wewnętrznym państwa 
będącego partnerem handlowym zwykle są korzystne dla 
wywozów z tego rynku za granicę, zaś jeżeli miejscem prze
znaczenia jest Unia Europejska, mogą stworzyć warunki 
uzasadniające stosowanie środków ochronnych. 

Poprawka 2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Punkt 5 preambuły 

(5) Zgodnie z postanowieniami rozdziału 3 art. 3,1 Umowy 
zastosowanie środków ochronnych może być rozważane 
jedynie w przypadku gdy wielkość przywozu wzrośnie 
w takim stopniu i w takich warunkach, że może to wyrządzić 
poważną szkodę lub grozić wyrządzeniem takiej szkody dla 
producentów unijnych wytwarzających produkt podobny lub 
bezpośrednio konkurujący. 

(5) Zgodnie z postanowieniami rozdziału 3 art. 3 ust. 1 
Umowy zastosowanie środków ochronnych może być rozwa 
żane jedynie w przypadku, gdy wielkość przywozu lub dana 
działalność gospodarcza wzrośnie w takim stopniu i w takich 
warunkach, że może to wyrządzić poważną szkodę lub grozić 
wyrządzeniem takiej szkody dla producentów unijnych wytwa
rzających produkt podobny lub bezpośrednio konkurujący lub 
prowadzących podobną bądź bezpośrednio konkurującą dzia 
łalność gospodarczą. 

Poprawka 3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Punkt 5 a preambuły (nowy) 

(5a) Poważna szkoda lub groźba poważnej szkody dla 
producentów unijnych może również powstać w wyniku 
niewypełnienia poszczególnych zobowiązań, o których mowa 
w rozdziale 13 Umowy, zwłaszcza określonych w nim norm 
socjalnych i norm w zakresie środowiska, w związku z czym 
niezbędne jest wprowadzenie środków ochronnych.
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( 1 ) Sprawa została wówczas przekazana do komisji zgodnie z art. 57 ust. 2 akapit drugi (A7-0210/2010). 
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