
P7_TC1-COD(2009)0051 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 października 
2010 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2010 
ustanawiającego system kontroli i egzekwowania mający zastosowanie na obszarze objętym 
Konwencją w sprawie przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno- 

wschodnim Atlantyku oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 2791/1999 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 1236/2010) 

ZAŁĄCZNIK 

Oświadczenia w sprawie art. 51 

„Parlament Europejski, Rada i Komisja odnotowują, że żadne przepisy niewykazujące istotnych cech podstawowego aktu 
prawnego, które obecnie są wymienione w art. 48 rozporządzenia (przekazanie uprawnień) nie mogą stać się 
w dowolnym momencie w przyszłości istotnym elementem obowiązującego systemu kontroli NEAFC z politycznego 
punktu widzenia, w którym to przypadku Parlament Europejski, Rada i Komisja przypominają, że zarówno obaj prawo
dawcy – Rada lub Parlament Europejski – mogą natychmiast skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec przedstawionego 
przez Komisję projektu aktu delegowanego albo z prawa do odwołania przekazanych uprawnień, jak przewidziano na 
mocy art. 46b i art. 46c rozporządzenia.” 

„Rada i Parlament uzgadniają, że włączenie jakiegokolwiek przepisu w sprawie systemu kontroli NEAFC do niniejszego 
rozporządzenia jako inny niż istotny element, obecnie wymienionego w art. 48, nie oznacza samo przez się, że taki 
przepis zostanie automatycznie uznany przez prawodawców za niewykazujący istotnych cech w żadnych przyszłych 
rozporządzeniach.” 

„Parlament Europejski, Rada i Komisja oświadczają, że przepisy niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie bez 
uszczerbku dla jakichkolwiek przyszłych stanowisk tych instytucji w zakresie wdrażania art. 290 TFUE czy poszczegól
nych aktów prawnych zawierających takie przepisy.” 

Przyjęcie niektórych zmian do Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy 
w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku *** 

P7_TA(2010)0364 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 października 2010 r. dotyczące wniosku 
w sprawie decyzji Rady dotyczącej zatwierdzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zmian do 
Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim 

Atlantyku (11076/2010 – C7-0181/2010 – 2010/0042(NLE)) 

(2012/C 70 E/20) 

(Zgoda) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (11076/2010)), 

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 43 ust. 2 i art. 
218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0181/2010), 

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

— uwzględniając zalecenie Komisji Rybołówstwa (A7-0262/2010), 

1. wyraża zgodę na zatwierdzenie zmian do Konwencji;
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2. zwraca się do Rady i Komisji o sporządzenie – przed rozpoczęciem negocjacji w sprawie przeglądu 
postanowień, które mają być prowadzone przez UE w ramach regionalnych organizacji ds. rybołówstwa – 
planów zapewniających adekwatny udział w tych negocjacjach obserwatorów z ramienia Parlamentu; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak 
również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachod
niego Atlantyku. 

Zmiana rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogól
nego Wspólnot Europejskich w zakresie dotyczącym Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych ***I 

P7_TA(2010)0368 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady 
(WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich w zakresie dotyczącym Europejskiej Służby Działań 

Zewnętrznych (COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)) 

(2012/C 70 E/21) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0085), 

— uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 322 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także art. 106a 
Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, zgodnie z którymi Komisja przed 
łożyła wniosek Parlamentowi (C7-0086/2010), 

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

— uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego z dnia 29 kwietnia 2010 r. ( 1 ), 

— uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 13 października 2010 r., 
do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Budżetowej i Komisji Kontroli Budżetowej zgodnie z art. 51 
Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej i Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinie Komisji 
Spraw Zagranicznych, Komisji Rozwoju, Komisji Handlu Międzynarodowego oraz Komisji Spraw 
Konstytucyjnych (A7-0263/2010), 

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji 
i parlamentom państw członkowskich.
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( 1 ) Dz.U. C 145 z 3.6.2010, s. 4. 

Środa, 20 października 2010 r.
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