
P7_TC1-COD(2009)0064 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 listopada 2010 r. 
w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/…/UE w sprawie 
zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE 

i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, dyrektywy 2011/61/UE) 

Zmiana rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 wymieniającego państwa trzecie, 
których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic 
zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu ***I 

P7_TA(2010)0394 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady 
(WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas 
przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu 

(COM(2010)0358 – C7-0162/2010 – 2010/0192(COD)) 

(2012/C 74 E/11) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2010)0358), 

— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 77 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0162/2010), 

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

— uwzględniając zobowiązanie podjęte przez przedstawiciela Rady w liście z dnia 3 listopada 2010 r. 
dotyczące przyjęcia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A7–0294/2010), 

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzić 
do wniosku znaczące zmiany lub zastąpić go innym tekstem; 

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

PL C 74 E/52 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.3.2012 

Czwartek, 11 listopada 2010 r.



P7_TC1-COD(2010)0192 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 listopada 2010 r. 
w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2010 w sprawie 
zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 wymieniającego państwa trzecie, których 
obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których 

obywatele są zwolnieni z tego wymogu 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 1211/2010) 

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 663/2009 ustanawiającego program wspoma
gania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty 
na projekty w dziedzinie energetyki ***I 

P7_TA(2010)0395 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) 
nr 663/2009 ustanawiające program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie 
pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki (COM(2010)0283 – C7- 

0139/2010 – 2010/0150(COD)) 

(2012/C 74 E/12) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2010)0283), 

— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 194 ust. 1 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0139/2010), 

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

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 15 września 2010 r. ( 1 ), 

— po zasięgnięciu opinii Komitetu Regionów, 

— uwzględniając zobowiązanie podjęte przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 22 października 
2010 r. dotyczące zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji Budże
towej (A7-0246/2010),

PL 13.3.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 74 E/53 

( 1 ) Dotychczas niepublikowana w Dzienniku Urzędowym. 

Czwartek, 11 listopada 2010 r.
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