
2. przypomina, że w pkt 26 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami przewidziano, iż w przypadku możliwości 
realokacji środków w ramach działu, w którym potrzebne są dodatkowe wydatki, Komisja uwzględnia 
ten fakt podczas sporządzania niezbędnego wniosku; 

3. zauważa, że Komisja już w pierwszych miesiącach roku zwróciła się o dodatkowe środki na zobo
wiązania i na płatności w celu zaspokojenia potrzeb Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, ponieważ nie 
znalazła możliwości przegrupowania ani realokacji środków w ramach odpowiednich działów ani między 
nimi; 

4. jest gotów rozważyć ogólną sytuację dotyczącą płatności w kontekście wyniku budżetu na rok 2010; 

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej 
decyzji i zadbania o jej publikację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

6. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem 
Radzie i Komisji. 

ZAŁĄCZNIK 

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 26 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją 

w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami 

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji 2011/286/UE.) 

Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Umowie 
o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między WE a Komorami *** 

P7_TA(2011)0130 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie projektu 
decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów 
i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa 
między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów (15572/2010 – C7-0020/2011 – 

2010/0287(NLE)) 

(2012/C 296 E/29) 

(Zgoda) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając projekt decyzji Rady (15572/2010), 

— uwzględniając projekt Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową prze
widziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem 
Komorów (15571/2010), 

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 43 ust. 2 oraz 
art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7–0020/2011), 

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

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinie Komisji Budżetowej i Komisji Rozwoju 
(A7–0056/2011),
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1. wyraża zgodę na zawarcie Protokołu; 

2. zwraca się do Komisji o przekazanie Parlamentowi wniosków z posiedzeń i prac wspólnego komitetu 
przewidzianego w art. 9 w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między 
Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów ( 1 ), a także wieloletniego programu sektorowego, o którym 
mowa w art. 7 ust. 2 protokołu, oraz wyników odpowiednich ocen rocznych; nalega, aby przedstawiciele 
Parlamentu Europejskiego mieli możliwość brania udziału jako obserwatorzy w posiedzeniach i pracach 
wspólnego komitetu przewidzianego w art. 9 umowy; zwraca się do Komisji o przedłożenie Parlamentowi 
i Radzie – w trakcie ostatniego roku obowiązywania protokołu i przed rozpoczęciem negocjacji w celu 
przedłużenia umowy – sprawozdania ze stosowania umowy; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak 
również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Związku Komorów. 

( 1 ) Przyjętej rozporządzeniem Rady (WE) nr 1563/2006 z dnia 5 października 2006 r. (Dz.U. L 290 z 20.10.2006, s. 6). 

Mechanizm rozstrzygania sporów mający zastosowanie do sporów dotyczących 
postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego 
stowarzyszenie między WE a Jordanią *** 

P7_TA(2011)0131 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie projektu 
decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy w formie protokołu między Unią Europejską 
a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów 
mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu 
eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi 
i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, 

z drugiej strony (13758/2010 – C7-0057/2011 – 2010/0173(NLE)) 

(2012/C 296 E/30) 

(Zgoda) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając projekt decyzji Rady (13758/2010), 

— uwzględniając projekt Umowy w formie protokołu między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem 
Haszymidzkim ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów mający zastosowanie do sporów 
dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzy
szenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim 
Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony (13974/2010), 

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 207 ust. 4 
akapit pierwszy oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (C7-0057/2011), 

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

— uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0067/2011), 

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak 
również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego.
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Środa, 6 kwietnia 2011 r.
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