
65. podkreśla, że współpraca ta powinna obejmować dalsze wsparcie programów wymiany studentów, 
naukowców i wymiany zawodowej; ubolewa nad tym, że program Erasmus Mundus pozostaje prawie 
nieznany w całym regionie, między innymi z uwagi na brak informacji o nim; z zadowoleniem przyjmuje 
inicjatywy podejmowane przez uniwersytety francuskie, brytyjskie i niemieckie o tworzeniu partnerstw 
uniwersyteckich oraz programów wymiany; przypomina jednak, że Europę prześcignęły w tym obszarze 
Stany Zjednoczone i Azja; zwraca się do Komisji Europejskiej, by przewidziała organizowanie w regionie 
dni informacyjnych i promocji kształcenia i europejskich badań naukowych; nalega, by te programy 
wymiany skierowane były do studentów, wykładowców, badaczy, jak również do personelu administracyj
nego, oraz by zapewniono zrównoważoną reprezentację płciową uczestników; uważa, że trzeba przygoto
wywać programy wymiany dla młodszych grup wiekowych, kierując je do gimnazjalistów i licealistów; 

66. z zadowoleniem przyjmuje projekt Al-Jisr w zakresie dyplomacji publicznej i działań uświadamiają
cych, który – przy wsparciu ze strony Komisji – przynosi ogromne korzyści; w związku z tym zachęca 
służby wysokiej przedstawiciel/przewodniczącej Komisji do intensyfikacji działań dyplomatycznych w przy
szłości w regionie, gdzie UE wciąż jeszcze nie cieszy się zrozumieniem, a mechanizmy pozwalające zmienić 
ten stan są ograniczone; podkreśla znaczenie określenia lepszej strategii komunikacji, w tym potrzebę 
wyjaśniania strategii politycznych i stanowiska UE w języku arabskim, tak by upowszechnić je w szerszych 
kręgach społecznych; 

67. podkreśla, że nieobecność programów współpracy UE z RWPZ w obszarze mediów można wytłu
maczyć brakiem informacji; wzywa Komisję do zaproponowania środków zachęcających państwa RWPZ do 
bardziej zaawansowanej współpracy w tym zakresie celem zwiększenia widoczności Unii w regionie oraz 
propagowania wzajemnego zrozumienia; 

68. uważa za sprawę nadrzędnej wagi, by zaradzić brakowi badań i studiów w Europie nad państwami 
Zatoki Perskiej; zachęca do wprowadzania na uniwersytetach programów współczesnych studiów poświę
conych tej części świata arabskiego; powinna również istnieć możliwość wybierania programów studiów 
nad Unią Europejską w uniwersytetach regionu; 

* 

* * 

69. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji przewodniczącemu Rady 
Unii Europejskiej, przewodniczącemu Komisji Europejskiej, wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedsta
wiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkow
skich, sekretariatowi RWPZ, a także rządom i parlamentom państw członkowskich RWPZ. 

Mianowanie dyrektora wykonawczego Europejskiego Organu Nadzoru Banko
wego (EBA) 

P7_TA(2011)0111 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie powołania dyrektora 
wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) 

(2012/C 247 E/02) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając pismo z dnia 10 marca 2011 r. wystosowane przez Europejski Urząd Nadzoru (Euro
pejski Urząd Nadzoru Bankowego), 

— uwzględniając art. 51 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 
24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu 
Nadzoru Bankowego) ( 1 ),
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— uwzględniając fakt, że na posiedzeniu w dniu 17 marca 2011 r. Komisja Gospodarcza i Monetarna 
wysłuchała kandydata wybranego przez Radę Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru (Euro
pejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), 

— uwzględniając art. 120 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że Adam Farkas spełnia kryteria określone w art. 51 ust. 2 rozporządzenia (UE) 
nr 1093/2010, 

1. zatwierdza powołanie Adama Farkasa na stanowisko dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu 
Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego); 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Europejskiemu Urzędowi 
Nadzoru (Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego). 

Mianowanie dyrektora Europejskiego Urzęd Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) 

P7_TA(2011)0112 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie powołania dyrektora 
wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń 

i Pracowniczych Programów Emerytalnych) 

(2012/C 247 E/03) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając pismo z dnia 10 marca 2011 r. wystosowane przez Europejski Urząd Nadzoru (Euro
pejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), 

— uwzględniając art. 51 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 
24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu 
Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) ( 1 ), 

— uwzględniając fakt, że na posiedzeniu w dniu 17 marca 2011 r. Komisja Gospodarcza i Monetarna 
wysłuchała kandydata wybranego przez Radę Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru (Euro
pejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), 

— uwzględniając art. 120 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że Carlos Montalvo spełnia kryteria określone w art. 51 ust. 2 rozporządzenia (UE) 
nr 1094/2010, 

1. zatwierdza powołanie Carlosa Montalvo na stanowisko dyrektora wykonawczego Europejskiego 
Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych); 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Europejskiemu Urzędowi 
Nadzoru (Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych).
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Czwartek, 24 marca 2011 r.
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