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Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wtorek, 13 września 2011 r.

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 8 grudnia 2010 r. (1),
— po konsultacji z Komitetem Regionów,
— uwzględniając zobowiązanie podjęte przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 15 czerwca 2011 r.,
dotyczące zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej,
— uwzględniając art. 55 Regulaminu,
— uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji Spraw
Zagranicznych (A7-0260/2011),
1.

przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.
zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie
znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;
3.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji oraz
parlamentom krajowym.
(1) Dz.U. C 54 z 19.2.2011, s. 36.

P7_TC1-COD(2010)0282
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 września 2011 r.
w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2011/UE w sprawie warunków
dostępu do usługi publicznej o regulowanym dostępie, oferowanej przez globalny system nawigacji
satelitarnej utworzony w ramach programu Galileo
(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej
wersji aktu prawnego, decyzji nr 1104/2011/UE.)

Międzynarodowa umowa w sprawie drewna tropikalnego***
P7_TA(2011)0351
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie projektu
decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Międzynarodowej umowy
w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r. (05812/2011 – C7-0061/2011 – 2006/0263(NLE))
(2013/C 51 E/36)
(Procedura zgody)
Parlament Europejski,
— uwzględniając projekt decyzji Rady (05812/2011),
— uwzględniając projekt Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r.
(11964/2007),
— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 192, 207 oraz
218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0061/2011),
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— uwzględniając art. 81 i 90 ust. 8 Regulaminu,
— uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7–0280/2011),
1.

wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.
zwraca się do Komisji o udostępnienie, ilekroć Parlament o to wystąpi, wszelkich istotnych informacji
dotyczących realizacji tej umowy, zwłaszcza planów i programów działania, a także decyzji podjętych przez
organy powołane na mocy umowy;
3.
zwraca się do Komisji, aby w trakcie ostatniego roku obowiązywania umowy i przed rozpoczęciem
negocjacji w sprawie jej odnowienia przedłożyła Parlamentowi i Radzie sprawozdanie ze stosowania
umowy, w szczególności w porównaniu z własnymi instrumentami Unii związanymi z egzekwowaniem
prawa, zarządzaniem i handlem w dziedzinie leśnictwa;
4.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji,
rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Międzynarodowej Organizacji ds. Drewna Tropikalnego.

Umowa UE/Szwajcaria w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geogra
ficznych produktów rolnych i środków spożywczych ***
P7_TA(2011)0352
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie projektu
decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską
w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków
spożywczych, zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską
dotyczącą handlu produktami rolnymi (16198/2010 – C7– 0126/2011 – 2010/0317(NLE))
(2013/C 51 E/37)
(Zgoda)
Parlament Europejski,
— uwzględniając projekt decyzji Rady (16198/2010),
— uwzględniając projekt Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie ochrony
nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych, zmieniającą
Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami
rolnymi (16199/2010),
— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 ust. 4 akapit
pierwszy oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(C7–0126/2011),
— uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 8 Regulaminu,
— uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi (A7–0247/2011),
1.

wyraża zgodę na zawarcie umowy;

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

