
P7_TC1-COD(2010)0080 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 kwietnia 2011 r. 
w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2011 zmieniającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz 

wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 693/2011.) 

Rybołówstwo - przejściowe środki techniczne ***I 

P7_TA(2011)0139 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1288/2009 ustanawiające przejściowe środki techniczne na okres od dnia 
1 stycznia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. (COM(2010)0488 – C7-0282/2010 – 

2010/0255(COD)) 

(2012/C 296 E/38) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0488), 

— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie 
z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C7–0282/2010), 

— uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 stycznia 2011 r. ( 1 ), 

— uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 9 marca 2011 r., do 
zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjono
waniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A7–0024/2011), 

1. zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

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

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, 
a także parlamentom narodowym.

PL 2.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 296 E/225 

( 1 ) Dz.U. C 84 z 17.3.2011, s. 47. 

Środa, 6 kwietnia 2011 r.



P7_TC1-COD(2010)0255 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 kwietnia 2011 r. 
w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2011 zmieniającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez 
środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich oraz rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1288/2009 ustanawiające przejściowe środki techniczne na okres od dnia 1 stycznia 

2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 579/2011) 

Preliminarz wpływów i wydatków na rok budżetowy 2012 - sekcja I - Parlament 

P7_TA(2011)0140 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie preliminarza wpływów 
i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2012 (2011/2018(BUD)) 

(2012/C 296 E/39) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich ( 1 ), 
w szczególności jego art. 31, 

— uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją 
w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. ( 2 ), 

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie wytycznych dotyczących procedury 
budżetowej 2012 – sekcje 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 ( 3 ), 

— uwzględniając sprawozdanie sekretarza generalnego dla Prezydium dotyczące sporządzenia wstępnego 
projektu preliminarza budżetowego Parlamentu na rok budżetowy 2012, 

— uwzględniając wstępny projekt preliminarza budżetowego sporządzony przez Prezydium w dniu 
23 marca 2011 r. zgodnie z art. 23 ust. 7 oraz art. 79 ust. 1 Regulaminu Parlamentu, 

— uwzględniając projekt preliminarza budżetowego sporządzony przez Komisję Budżetową zgodnie z art. 
79 ust. 2 Regulaminu Parlamentu, 

— uwzględniając art. 79 Regulaminu Parlamentu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0087/2011), 

A. mając na uwadze, że w obecnej sytuacji finansowej, gospodarczej i społecznej w celu osiągnięcia 
oszczędności Unii niezbędna jest przemyślana i skuteczna reakcja instytucji oraz stosowanie przez 
nie rygorystycznych procedur zarządczych; uważa, że takie oszczędności powinny uwzględniać pozycje 
w budżecie dotyczące posłów do Parlamentu Europejskiego,

PL C 296 E/226 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2.10.2012 

( 1 ) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1. 
( 3 ) Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0088. 

Środa, 6 kwietnia 2011 r.
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