
III 

(Akty przygotowawcze) 

PARLAMENT EUROPEJSKI 

Umowa o ochronie i zrównoważonym rozwoju obszaru parkowego Prespa *** 

P7_TA(2011)0191 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie projektu decyzji 
Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej umowy o ochronie i zrównoważonym 

rozwoju obszaru parkowego Prespa (16581/2010 – C7-0007/2011 – 2010/0300(NLE)) 

(2012/C 377 E/30) 

(Zgoda) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając projekt decyzji Rady (16581/2010), 

— uwzględniając projekt umowy o ochronie i zrównoważonym rozwoju obszaru parkowego Prespa 
(16581/2010), 

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 192 ust. 1 oraz art. 
218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0007/2011), 

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

— uwzględniając zalecenie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeń
stwa Żywności (A7-0078/2011), 

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak 
również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Albanii i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki 
Macedonii. 

Porozumienia o środkach stosowanych przez państwo portu w celu zapobiegania 
nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom *** 

P7_TA(2011)0192 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie projektu decyzji 
Rady w sprawie zatwierdzenia, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia o środkach 
stosowanych przez państwo portu w celu zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym 
i nieuregulowanym połowom (połowom NNN) oraz ich powstrzymywania i eliminowania 

(05571/2011 – C7-0068/2011 – 2010/0389(NLE)) 

(2012/C 377 E/31) 

(Zgoda) 

Parlament Europejski,
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— uwzględniając projekt decyzji Rady (05571/2011), 

— uwzględniając projekt porozumienia o środkach stosowanych przez państwo portu w celu zapobiegania 
nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom (połowom NNN) oraz ich powstrzymy
wania i eliminowania (05571/2011), 

— 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 (C7-0068/2011), 

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

— uwzględniając zalecenie Komisji Rybołówstwa (A7-0142/2011), 

1. wyraża zgodę na zatwierdzenie porozumienia; 

2. wzywa Komisję Europejską do aktywnego dążenia do podpisywania, ratyfikacji i wykonania porozu
mienia o środkach stosowanych przez państwo portu w celu zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym 
i nieuregulowanym połowom (połowom NNN) oraz ich powstrzymywania i eliminowania w kontekście 
porozumień handlowych, regionalnych organizacji ds. rybołówstwa (RFMO), umów o partnerstwie w sprawie 
połowów i polityki rozwojowej Unii; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak 
również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz dyrektorowi generalnemu Organizacji Narodów 
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa. 

Nadzwyczajne autonomiczne preferencje handlowe dla Pakistanu ***I 

P7_TA(2011)0205 

Poprawki Parlamentu Europejskiego przyjęte w dniu 10 maja 2011 r. do wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego nadzwyczajne autonomiczne 

preferencje handlowe dla Pakistanu (COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD)) 

(2012/C 377 E/32) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Do wniosku wprowadzono następujące poprawki ( 1 ): 

TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKA 

Poprawka 1 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Odniesienie 2 a (nowe) 

uwzględniając wniosek z dnia 18 listopada 2010 r. o zwol
nienie przyznawane przez Światową Organizację Handlu doty
czący dodatkowych autonomicznych preferencji handlowych 
przyznanych Pakistanowi przez Unię Europejską,

PL 7.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 377 E/189 

( 1 ) Sprawa została odesłana do komisji zgodnie z art. 57 ust. 2 akapit drugi (A7-0069/2011). 

Wtorek, 10 maja 2011 r.
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