
Umowa o transporcie lotniczym między WE a Kanadą *** 

P7_TA(2011)0107 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie projektu 
decyzji Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych 
w Radzie w sprawie zawarcia Umowy o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską 
i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony (15380/2010 – C7- 

0386/2010 – 2009/0018(NLE)) 

(2012/C 247 E/12) 

(Zgoda) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając projekt decyzji Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej 
zebranych w Radzie (15380/2010), 

— uwzględniając projekt Umowy o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami 
członkowskimi a Kanadą (08303/10/2009), 

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 100 ust. 2, art. 218 
ust. 6 akapit drugi lit. a) pkt (v) i art. 218 ust. 8 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (C7-0386/2010), 

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

— uwzględniając zalecenie Komisji Transportu i Turystyki (A7-0045/2011), 

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak 
również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Kanady. 

Umowa o transporcie lotniczym między UE a Wietnamem *** 

P7_TA(2011)0108 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie projektu 
decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy między Unią Europejską a rządem Socjalistycznej 
Republiki Wietnamu w sprawie pewnych aspektów przewozów lotniczych (14876/2010 – C7- 

0366/2010 – 2007/0082(NLE)) 

(2012/C 247 E/13) 

(Zgoda) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając projekt decyzji Rady (14876/2010),
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— uwzględniając projekt umowy między Unią Europejską a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu 
w sprawie pewnych aspektów przewozów lotniczych (07170/2009), 

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 100 ust. 2 oraz art. 
218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0366/2010), 

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

— uwzględniając zalecenie Komisji Transportu i Turystyki (A7-0044/2011), 

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy; 

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

Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego: Peter Praet (BE) 

P7_TA(2011)0110 

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zalecenia Rady dotyczącego 
mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (00003/2011 – C7-0058/2011 – 

2011/0802(NLE)) 

(2012/C 247 E/14) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając zalecenie Rady z dnia 15 lutego 2011 r. (00003/2011), 

— uwzględniając art. 283 ust. 2 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie 
z którym Rada Europejska skonsultowała się z Parlamentem (C7-0058/2011), 

— uwzględniając art. 109 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7–0064/2011), 

A. mając na uwadze, że pismem z dnia 18 lutego 2011 r. Rada Europejska skonsultowała się z Parla
mentem Europejskim w sprawie mianowania Petera Praeta na członka Zarządu Europejskiego Banku 
Centralnego na okres ośmiu lat ze skutkiem od dnia 1 czerwca 2011 r., 

B. mając na uwadze, że Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego przystąpiła następnie 
do oceny kwalifikacji kandydata, zwłaszcza pod kątem wymogów określonych w art. 283 ust. 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w świetle potrzeby zapewnienia pełnej niezależności 
EBC zgodnie z art. 130 tego Traktatu, a także mając na uwadze, że w procesie oceny komisja 
otrzymała życiorys kandydata oraz jego odpowiedzi na przesłane mu pytania pisemne, 

C. mając na uwadze, że komisja odbyła następnie półtoragodzinne przesłuchanie kandydata w dniu 
16 marca 2011 r., podczas którego wygłosił on oświadczenie wstępne, a następnie udzielił odpowiedzi 
na pytania członków komisji,
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Czwartek, 24 marca 2011 r.
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