
E. mając na uwadze, że niewykorzystana kwota w wysokości 2,72 mld EUR pochodzi z niewykorzysta
nych środków na programy, z niewykorzystanych nieuruchomionych rezerw, z niewykorzystanych 
środków z innych sekcji budżetu i z niepełnego wykorzystania środków przeniesionych z 2009 na 
2010 r., 

1. przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego nr 3/2011 poświęcony wyłącznie uwzględ
nieniu w budżecie nadwyżki z 2010 r., zgodnie z art. 15 rozporządzenia finansowego; 

2. jest przekonany, że część dochodów pochodząca z odsetek z tytułu płatności przeterminowanych 
i grzywien nie powinna zostać uznana za nadwyżkę i nie powinna w związku z tym zostać odliczona ze 
składek państw członkowskich (zasoby własne w oparciu o DNB); 

3. uważa wręcz przeciwnie, że ten dochód wygenerowany dzięki egzekwowaniu unijnej polityki konku
rencji powinien zostać bezpośrednio przekazany z powrotem do budżetu UE i reinwestowany; jest zdecy
dowany promować i bronić tej zasady podczas zbliżających się negocjacji w sprawie rocznych i wieloletnich 
budżetów; 

4. zatwierdza jednak stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 3/2011 bez 
poprawek i zobowiązuje przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 2/2011 został osta
tecznie przyjęty oraz do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji i parla
mentom krajowym. 

Egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów ***I 

P7_TA(2011)0309 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie 
(WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za 
egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (COM(2010)0791 – C7- 

0012/2011 – 2011/0001(COD)) 

(2013/C 33 E/33) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0791), 

— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie 
z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0012/2011), 

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

— uwzględniając opinię Komitetu Ekonomicznego-Społecznego z dnia 5 maja 2011 r. ( 1 ), 

— uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 22 czerwca 2011 r., do 
zatwierdzenia wniosku, zgodnie z art. 294 ust. 4 traktatu FUE], 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu,
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( 1 ) Dotychczas niopublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
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— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-0201/2011), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

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

P7_TC1-COD(2011)0001 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 lipca 2011 r. 
w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2011 zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi 

odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 954/2011.) 

Instrumenty pochodne, partnerzy centralni i repozytoria transakcji ***I 

P7_TA(2011)0310 

Poprawki Parlamentu Europejskiego przyjęte w dniu 5 lipca 2011 r. do wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji 

(COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)) ( 1 ): 

(2013/C 33 E/34) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

[Popr. 1 jeśli nie wskazano inaczej] 

POPRAWKI PARLAMENTU (*) 

do wniosku Komisji

PL 5.2.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 33 E/233 

( 1 ) Sprawa została następnie odesłana do komisji zgodnie z art. 57 ust. 2 akapit drugi Regulaminu (A7-0223/2011). 
(*) Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony wytłuszczonym drukiem i kursywą; symbol ▐sygnalizuje 

skreślenia. 

Wtorek, 5 lipca 2011 r.
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