
— 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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1. przedstawia Radzie Europejskiej pozytywną opinię w sprawie zalecenia Rady dotyczącego powołania 
Petera Praeta na członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego; 

2. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie Europejskiej i Radzie. 

Procedura dotycząca łącznego wniosku o pozwolenie na pobyt i pracę ***I 

P7_TA(2011)0115 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie procedury jednego wniosku 
o jedno zezwolenie dla obywateli krajów trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa 
członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z krajów trzecich 
przebywających legalnie w państwie członkowskim (COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 

2007/0229(COD)) 

(2012/C 247 E/15) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji (COM(2007)0638), 

— uwzględniając art. 63 ust. 3 lit. a) oraz art. 67 Traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się 
z Parlamentem (C6-0470/2007), 

— uwzględniając swe stanowisko z dnia 20 listopada 2008 r. ( 1 ) 

— uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany „Kon
sekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decy
zyjnych” (COM(2009)0665), 

— uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 79 ust. 2 lit. a) i b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 9 lipca 2008 r. ( 2 ), 

— uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 18 czerwca 2008 r. ( 3 ), 

— uwzględniając art. 55 i 56 ust. 3 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0265/2010), 

1. przyjmuje swoje stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie 
znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania jego stanowiska Radzie, Komisji i parla
mentom państw członkowskich.
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( 1 ) Dz.U. C 16 E z 22.1.2010, s. 240. 
( 2 ) Dz.U. C 27 z 3.2.2009, s. 114. 
( 3 ) Dz.U. C 257 z 9.10.2008, s. 20. 

Czwartek, 24 marca 2011 r.
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