
A. mając na uwadze, że zdaniem konsultacyjnej grupy roboczej złożonej z odpowiednich służb prawnych 
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, wniosek ogranicza się do prostego ujednolicenia istniejących 
przepisów bez zmian co do istoty, 

1. zatwierdza zmieniony wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia konsultacyjnej grupy robo
czej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji; 

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

Nominały i parametry techniczne monet euro przeznaczonych do obiegu * 

P7_TA(2011)0217 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet 
euro przeznaczonych do obiegu (tekst ujednolicony) (COM(2010)0691 – C7-0034/2011 – 

2010/0338(NLE)) 

(2012/C 377 E/44) 

(Konsultacja – ujednolicenie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2010)0691), 

— uwzględniając art. 128 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada 
skonsultowała się z Parlamentem (C7-0034/2011), 

— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej 
metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych ( 1 ), 

— uwzględniając art. 86 i art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7-0102/2011), 

A. mając na uwadze, że zdaniem grupy konsultacyjnej złożonej z odpowiednich służb prawnych Parla
mentu Europejskiego, Rady i Komisji, wniosek ogranicza się do prostego ujednolicenia istniejących 
przepisów bez zmian co do istoty, 

1. zatwierdza wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia grupy konsultacyjnej służb prawnych 
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, 
a także parlamentom krajowym.

PL 7.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 377 E/251 

( 1 ) Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2. 

Środa, 11 maja 2011 r.
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