
Europejska agencja do spraw zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi 
systemami informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości ***I 

P7_TA(2011)0304 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie zmienionego 
wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejską 
agencję do spraw zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi 
w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (COM(2010)0093 – C7-0046/2009 – 

2009/0089(COD)) 

(2013/C 33 E/30) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając zmieniony wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2010)0093), 

— uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 74, art. 77 ust. 2 lit. a) i b), art. 78 ust. 2 lit. e), art. 79 ust. 2 lit. c), 
art. 82 ust. 1 lit. d), art. 85 ust. 1, art. 87 ust. 2 lit. a) oraz art. 88 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0046/2009), 

— uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej wniosku, 

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

— uwzględniając opinię Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dnia 7 grudnia 2009 r. ( 1 ), 

— uwzględniając zobowiązanie podjęte przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 9 czerwca 2011 r., 
dotyczące zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, 

— uwzględniając art. 55 i 37 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
oraz opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0241/2011), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu i Rady załączone do niniejszej rezolucji; 

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy w przypadku uznania za stosowne wpro
wadzenia znaczących zmian do wniosku lub zastąpienia tegoż innym tekstem; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parla
mentom narodowym.

PL 5.2.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 33 E/229 

( 1 ) Dz.U. C 70 z 19.3.2010, s. 13. 

Wtorek, 5 lipca 2011 r.



P7_TC1-COD(2009)0089 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 lipca 2011 r. 
w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2011 
ustanawiającego Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami 

Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 1077/2011.) 

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ 

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

Parlament Europejski i Rada uznają nietypowe okoliczności będące przyczyną szczególnych ustaleń w sprawie siedziby 
i centrów agencji, a także fakt, że nie mają one wpływu na wnioski z posiedzenia przedstawicieli państw członkowskich 
na szczeblu głów państw lub szefów rządów, które odbyło się w Brukseli w dniu 13 grudnia 2003 r. ( 1 ), zwłaszcza jeśli 
chodzi o przyznawanie pierwszeństwa w rozmieszczaniu siedzib tworzonych w przyszłości urzędów lub agencji 
państwom członkowskim, które przystąpiły do UE w 2004 i 2007 r. 

( 1 ) Zob. 5381/04, s. 27. 

Produkty uprawnione do korzystania ze zwolnienia lub obniżki podatku od 
dokowania * 

P7_TA(2011)0305 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2004/162/WE w odniesieniu do produktów 
uprawnionych do korzystania ze zwolnienia lub obniżki podatku od dokowania 

(COM(2010)0749 – C7-0022/2011 – 2010/0359(CNS)) 

(2013/C 33 E/31) 

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2010)0749), 

— uwzględniając art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsul
towała się z Parlamentem (C7–0022/2011), 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0199/2011), 

1. zatwierdza wniosek Komisji; 

2. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu 
przyjętego przez Parlament;

PL C 33 E/230 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.2.2013 

Wtorek, 5 lipca 2011 r.


	Europejska agencja do spraw zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości ***I P7_TA(2011)0304 Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejską agencję do spraw zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (COM(2010)0093 – C7-0046/2009 – 2009/0089(COD)) (2013/C 33 E/30)
	P7_TC1-COD(2009)0089 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 lipca 2011 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2011 ustanawiającego Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości
	ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ
	Produkty uprawnione do korzystania ze zwolnienia lub obniżki podatku od dokowania * P7_TA(2011)0305 Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2004/162/WE w odniesieniu do produktów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia lub obniżki podatku od dokowania (COM(2010)0749 – C7-0022/2011 – 2010/0359(CNS)) (2013/C 33 E/31)

