
Artykuł 2 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

Przewodniczący 

W imieniu Rady 

Przewodniczący 

Pomoc przyznana w ramach niemieckiego monopolu alkoholowego ***I 

P7_TA(2010)0410 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1234/2007 („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) w sprawie pomocy 
przyznanej w ramach niemieckiego monopolu alkoholowego (COM(2010)0336 – C7-0157/2010 – 

2010/0183(COD)) 

(2012/C 99 E/33) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2010)0336), 

— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 42 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C7-0157/2010), 

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

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

— uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 8 listopada 2010 r., do 
zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu PE, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0305/2010), 

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko przedstawione poniżej; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie 
znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem; 

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

PL C 99 E/146 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.4.2012 

( 1 ) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 

Wtorek, 23 listopada 2010 r.



P7_TC1-COD(2010)0183 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 listopada 2010 r. 
w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2010 zmieniającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji 

rynku”) w zakresie pomocy przyznanej w ramach niemieckiego monopolu alkoholowego 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 1234/2010.) 

Bezcłowe traktowanie określonych aktywnych składników farmaceutycznych, 
noszących międzynarodową niezastrzeżoną nazwę (INN) Światowej Organizacji 
Zdrowia, i określonych produktów używanych do wytwarzania gotowych 
produktów farmaceutycznych ***I 

P7_TA(2010)0411 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady przewidującego bezcłowe 
traktowanie określonych aktywnych składników farmaceutycznych, noszących międzynarodową 
niezastrzeżoną nazwę (INN) Światowej Organizacji Zdrowia, i określonych produktów 
używanych do wytwarzania gotowych produktów farmaceutycznych oraz zmieniającego 
załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 (COM(2010)0397 – C7-0193/2010 – 

2010/0214(COD)) 

(2012/C 99 E/34) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2010)0397), 

— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie 
z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0193/2010), 

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

— uwzględniając art. 55 oraz art. 46 ust. 1 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0316/2010), 

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu swoje stanowisko przedstawione poniżej; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie 
znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem; 

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

PL 3.4.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 99 E/147 

Wtorek, 23 listopada 2010 r.
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