
Protokół UE/Andora w sprawie środków bezpieczeństwa stosowanych przez 
organy celne *** 

P7_TA(2011)0281 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie projektu 
decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu rozszerzającego o środki bezpieczeństwa stosowane 
przez organy celne Porozumienie w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą 

Gospodarczą a Księstwem Andory (17403/2010 – C7-0036/2011 – 2010/0308(NLE)) 

(2012/C 390 E/15) 

(Zgoda) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając projekt decyzji Rady (17403/2010), 

— uwzględniając projekt Protokołu rozszerzającego o środki bezpieczeństwa stosowane przez organy celne 
Porozumienie w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Księstwem 
Andory (17405/2010), 

— 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) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(C7-0036/2011), 

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

— uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Rynku Wewnętrznego 
i Ochrony Konsumentów (A7-0198/2011), 

1. wyraża zgodę na zawarcie Protokołu; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak 
również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Księstwa Andory. 

Umowa UE-Kanada dotycząca bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego *** 

P7_TA(2011)0282 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie projektu 
decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy dotyczącej bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego między 

Wspólnotą Europejską i Kanadą (06645/1/2010 – C7-0100/2010 – 2009/0156(NLE)) 

(2012/C 390 E/16) 

(Zgoda) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając projekt decyzji Rady (06645/1/2010), 

— uwzględniając projekt umowy dotyczącej bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego pomiędzy Wspólnotą 
Europejską i Kanadą (15561/2008),
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— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 100 ust. 2, art. 
207 ust. 4, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) oraz art. 218 ust. 8 akapit pierwszy Traktatu o funk
cjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0100/2010), 

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

— uwzględniając zalecenie Komisji Transportu i Turystyki (A7-0298/2010), 

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji oraz 
rządom i parlamentom państw członkowskich i Kanady. 

Zapobieganie zaburzeniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowanie 
***I 

P7_TA(2011)0287 

Poprawki Parlamentu Europejskiego przyjęte w dniu 23 czerwca 2011 r. do wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania zaburzeniom równowagi 
makroekonomicznej i ich korygowania (COM(2010)0527 – C7-0301/2010 – 2010/0281(COD)) ( 1 ) 

(2012/C 390 E/17) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

[Poprawka nr 2] 

POPRAWKI PARLAMENTU (*) 

do wniosku Komisji 

( 1 ) Sprawa została odesłana do komisji zgodnie z art. 57 ust. 2 akapit drugi (A7-0183/2011). 
(*) Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol ▐ sygnalizuje 

skreślenia. 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 121 ust. 6, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego ( 1 ),

PL C 390 E/76 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.12.2012 

( 1 ) Dz.U. C 150 z 20.5.2011, s. 1. 

Czwartek, 23 czerwca 2011 r.
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