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Wtorek, 13 września 2011 r.

Oficjalnie wspierane kredyty eksportowe ***I
P7_TA(2011)0363
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wniosku
dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zastosowania niektórych
wytycznych w dziedzinie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych (COM(2006)0456 –
C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))
(2013/C 51 E/45)
(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)
Parlament Europejski,
— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0456),
— uwzględniając art. 133 traktatu WE,
— uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu i Rady zatytułowany „Konsekwencje wejścia w życie
traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),
— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie
z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C7-0050/2010),
— uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
— uwzględniając podjęte w przed przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 29 czerwca 2011 r. zobowiązanie
do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej,
— uwzględniając art. 55 Regulaminu,
— uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinie Komisji Rozwoju i Komisji
Gospodarczej i Monetarnej (A7-0364/2010),
1.

zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu (1);

2.
zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie
znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;
3.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji,
a także parlamentom państw członkowskich.
(1) Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte w dniu 5 kwietnia 2011 r. (Teksty przyjęte P7_TA(2011)0126).

P7_TC1-COD(2006)0167
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 września 2011 r.
w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2011 w sprawie
zastosowania niektórych wytycznych w dziedzinie oficjalnie wspieranych kredytów
eksportowych oraz uchylającego decyzje Rady 2001/76/WE i 2001/77/WE
(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej
wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 1233/2011.)

