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(Akty przygotowawcze) 

PARLAMENT EUROPEJSKI 

Handel produktami rolnymi i produktami rybołówstwa między UE a Palestyną 
*** 

P7_TA(2011)0396 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie projektu 
decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Unią 
Europejską z jednej strony, a Autonomią Palestyńską na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy 
z drugiej strony, w celu dalszej liberalizacji handlu produktami rolnymi, przetworzonymi 
produktami rolnymi oraz rybami i produktami rybołówstwa, zmieniającego 
Eurośródziemnomorski przejściowy układ stowarzyszeniowy w sprawie wymiany handlowej 
i współpracy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Organizacją Wyzwolenia 
Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, 

z drugiej strony (07770/2011 – C7-0100/2011 – 2011/0042(NLE)) 

(2013/C 56 E/18) 

(Zgoda) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając projekt decyzji Rady (07770/2011), 

— uwzględniając Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Unią Europejską z jednej strony, 
a Autonomią Palestyńską na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy z drugiej strony, w celu dalszej 
liberalizacji handlu produktami rolnymi, przetworzonymi produktami rolnymi oraz rybami i produktami 
rybołówstwa, zmieniające Eurośródziemnomorski przejściowy układ stowarzyszeniowy w sprawie 
wymiany handlowej i współpracy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Organizacją Wyzwo
lenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, z drugiej 
strony (07769/2011), 

— 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) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(C7–0100/2011), 

— uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 7 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0300/2011), 

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak 
również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu 
i w Strefie Gazy.

PL C 56 E/124 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.2.2013 

Wtorek, 27 września 2011 r.
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