
Prawa pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej ***II 

P7_TA(2011)0007 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie stanowiska 
Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (11038/2/2010 – 

C7-0266/2010 – 2008/0142(COD)) 

(2012/C 136 E/24) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu (11038/2/2010 – C7-0266/2010), 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0414), 

— uwzględniając art. 251 ust. 2 i art. 95 Traktatu WE, na podstawie których Komisja przedstawiła wniosek 
Parlamentowi (C6-0257/2008), 

— uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany „Konsekwencje 
wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” 
(COM(2009)0665), 

— uwzględniając art. 294 ust. 7 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu ( 1 ), 

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 4 grudnia 2008 r. ( 2 ), 

— uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 12 lutego 2009 r. ( 3 ), 

— uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 21 grudnia 2010 r., do 
zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 TFUE, 

— uwzględniając art. 66 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Natu
ralnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0307/2010), 

1. przyjmuje w drugim czytaniu stanowisko przedstawione poniżej; 

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

PL C 136 E/108 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.5.2012 

( 1 ) Dz.U. C 184 E z 8.7.2010, s. 368. 
( 2 ) Dz.U. C 175 z 28.7.2009, s. 116. 
( 3 ) Dz.U. C 120 z 28.5.2009, s. 65. 

Środa, 19 stycznia 2011 r.



P7_TC2-COD(2008)0142 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 19 stycznia 2011 r. 
w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/…/UE w sprawie stosowania 

praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, dyrektywy 2011/24/UE) 

Umowa UE-Kamerun dotycząca prawa leśnego *** 

P7_TA(2011)0009 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie projektu 
decyzji Rady w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską 
i Republiką Kamerunu dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej 

(FLEGT) (12796/2010 – C7-0339/2010 – 2010/0217(NLE)) 

(2012/C 136 E/25) 

(Zgoda) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając projekt decyzji Rady (12796/2010), 

— mając na uwadze projekt Dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską i Republiką 
Kamerunu dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu 
produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (FLEGT) (13187/2010), 

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę zgodnie z art. 207 ust. 3 akapit 
pierwszy, art. 207 ust. 4 akapit pierwszy, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) pkt (v) oraz art. 218 ust. 7 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0339/2010), 

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

— uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Rozwoju (A7- 
0371/2010), 

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy; 

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

PL 11.5.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 136 E/109 

Środa, 19 stycznia 2011 r.
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