
P7_TC1-COD(2010)0175 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 listopada 2010 r. 
w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2010 w sprawie 
zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 w odniesieniu do zakazu selekcji jakościowej 

i ograniczeń połowów storni i skarpa w wodach Morza Bałtyckiego oraz cieśnin Bełt i Sund 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 1237/2010.) 

Wykorzystanie w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo 
***I 

P7_TA(2010)0423 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenie Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 708/2007 
w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo 

(COM(2009)0541 – C7-0272/2009 – 2009/0153(COD)) 

(2012/C 99 E/44) 

(Zwykła procedura prawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2009)0541) oraz zmieniony wniosek przed 
łożony Parlamentowi i Radzie (COM(2010)0393), 

— uwzględniając art. 37 i art. 299 ust. 2 Traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się 
z Parlamentem w sprawie oryginalnego wniosku (C7-0272/2009), 

— uwzględniając art. 294 ust. 3 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej, 

— uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 12 listopada 2010 r., do 
zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 TFUE 

— uwzględniając opinie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 marca 2010 r. 
i 21 października 2010 r. ( 1 ), 

— uwzględniając art. 55 i 37 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A7-0184/2010), 

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej; 

2. podkreśla fakt, iż zmieniony wniosek Komisji uwzględnia większość poprawek przyjętych przez 
Komisję Rybołówstwa w dniu 2 czerwca 2010 r.;
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( 1 ) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 
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3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie 
znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem; 

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

P7_TC1-COD(2009)0153 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 listopada 2010 r. 
w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2011 zmieniającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 708/2007 w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków 

obcych i niewystępujących miejscowo 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 304/2011.) 

Pomoc państwa ułatwiająca zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla * 

P7_TA(2010)0424 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie 

niekonkurencyjnych kopalń węgla (COM(2010)0372 – C7-0296/2010 – 2010/0220(NLE)) 

(2012/C 99 E/45) 

(Konsultacja) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2010)0372), 

— uwzględniając art. 107 ust. 3 lit. e) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym 
Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0296/2010), 

— uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej, 

— uwzględniając art. 55 i art. 37 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej, a także opinie Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0324/2010), 

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji; 

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu 
przyjętego przez Parlament;
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Wtorek, 23 listopada 2010 r.
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