
III 

(Akty przygotowawcze) 

PARLAMENT EUROPEJSKI 

Łączenie się spółek akcyjnych ***I 

P7_TA(2011)0001 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie zmienionego 
wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej łączenia się spółek 

akcyjnych (tekst jednolity) (COM(2010)0391 – C7-0209/2010 – 2008/0009(COD)) 

(2012/C 136 E/20) 

(Zwykła procedura ustawodawcza – ujednolicenie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2008)0026) oraz 
zmieniony wniosek (COM(2010)0391), 

— uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 czerwca 2008 r. ( 1 ), 

— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 50 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie 
z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0209/2010), 

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

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 21 października 2010 
r ( 2 ), 

— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. – szybsza metoda pracy 
nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych ( 3 ), 

— uwzględniając art. 86 i art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7-0363/2010), 

A. mając na uwadze, że zdaniem konsultacyjnej grupy roboczej złożonej z odpowiednich służb prawnych 
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, wniosek ogranicza się do prostego ujednolicenia istniejących 
przepisów bez zmian co do istoty; 

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko przedstawione poniżej; 

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

PL C 136 E/104 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.5.2012 

( 1 ) Dz.U. C 286E z 27.11.2009, s. 60. 
( 2 ) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 
( 3 ) Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2. 

Wtorek, 18 stycznia 2011 r.



P7_TC1-COD(2008)0009 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 stycznia 2011 r. 
w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/…/UE dotyczącej łączenia się 

spółek akcyjnych (tekst jednolity) 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, dyrektywy 2011/35/UE) 

Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego WE/Jordania uwzględniający 
przystąpienie Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej *** 

P7_TA(2011)0002 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie projektu 
decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego 
stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej 
strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia 
przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (06903/2010 – C7-0384/2010 – 

2007/0231(NLE)) 

(2012/C 136 E/21) 

(Zgoda) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając projekt decyzji Rady (06903/2010), 

— uwzględniając projekt Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie 
między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim 
Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii 
i Rumunii do Unii Europejskiej (09373/2008), 

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 217 oraz art. 218 
ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0384/2010), 

— uwzględniając art. 81, art. 90 ust. 8 oraz art. 46 ust. 1 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A7–0373/2010), 

1. wyraża zgodę na zawarcie protokołu; 

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak 
również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego.

PL 11.5.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 136 E/105 

Wtorek, 18 stycznia 2011 r.
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