
— uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 9 października 2008 r. ( 1 ), 

— uwzględniając art. 66 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Natu
ralnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0145/2010), 

1. przyjmuje w drugim czytaniu swoje stanowisko określone poniżej; 

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

( 1 ) Dz.U. C 325 z 19.12.2008, s. 60. 

P7_TC2-COD(2007)0286 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 7 lipca 2010 r. w celu 
przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/…/UE w sprawie emisji 
przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja 

przekształcona) 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, dyrektywy 2010/75/UE) 

Obowiązki podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek 
***II 

P7_TA(2010)0268 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2010 r. dotyczące stanowiska Rady 
w pierwszym czytaniu mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek 

(05885/4/2010 – C7-0053/2010 – 2008/0198(COD)) 

(2011/C 351 E/34) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (05885/4/2010 – C7-0053/2010), 

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2008)0644), 

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust. 1 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0373/2008), 

— uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu i Rady zatytułowany „Konsekwencje wejścia w życie 
traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),
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— uwzględniając art. 294 ust. 7 i art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając swoje stanowisko w pierwszym czytaniu ( 1 ), 

— uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 1 października 2009 r. ( 2 ), 

— po konsultacji z Komitetem Regionów, 

— uwzględniając art. 66 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Natu
ralnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0149/2010), 

1. przyjmuje w drugim czytaniu stanowisko określone poniżej; 

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

( 1 ) Teksty przyjęte, 22.4.2009, P6_TA(2009)0225. 
( 2 ) Dz.U. C 318 z 23.12.2009, s. 88. 

P7_TC2-COD(2008)0198 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 7 lipca 2010 r. w celu 
przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2010 ustanawiającego 

obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 995/2010) 

Uprawnienia Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu 
Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europej
skiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ***I 

P7_TA(2010)0269 

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 
98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 
2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego 
Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 

(COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD)) 

(2011/C 351 E/35) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Wniosek został zmieniony w dniu 7 lipca 2010 r. w następujący sposób ( 1 ):

PL 2.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 351 E/195 

( 1 ) Sprawa została następnie odesłana do komisji parlamentarnej zgodnie z art. 57 ust. 2 akapit drugi Regulaminu (A7- 
0163/2010). 

Środa, 7 lipca 2010 r.


