
— uwzględniając zalecenie Komisji Rybołówstwa oraz opinie Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowej (A7- 
0299/2011), 

1. wyraża zgodę na zawarcie Protokołu do umowy; 

2. wzywa Komisję, aby przedstawiła Parlamentowi protokół i wnioski z posiedzeń wspólnego komitetu 
przewidzianego w art. 9 umowy i wieloletniego programu sektorowego przewidzianego w art. 3 nowego 
Protokołu oraz odnośnych ocen rocznych; wzywa Komisję do ułatwienia udziału przedstawicieli Parlamentu 
jako obserwatorów w posiedzeniach wspólnego komitetu; wzywa Komisję do przedłożenia Parlamentowi 
i Radzie, w ciągu ostatniego roku stosowania nowego Protokołu oraz przed rozpoczęciem negocjacji 
w sprawie jego odnowienia, pełnego sprawozdania z oceny jego realizacji, bez zbędnego ograniczania 
dostępu do tego dokumentu; 

3. wzywa Komisję i Radę, w kontekście ich odnośnych kompetencji, aby natychmiast i w pełni infor
mowały Parlament na wszystkich etapach procedur związanych z nowym Protokołem i jego odnowieniem 
na mocy art. 13 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 218 ust. 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak 
również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Zielonego Przylądka. 

Porozumienie o współpracy między UE a USA w zakresie prac badawczo- 
rozwojowych w lotnictwie cywilnym *** 

P7_TA(2011)0399 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie projektu 
decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy NAT-I-9406 między Stanami 

Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską (09390/2011 – C7-0141/2011 – 2011/0021(NLE)) 

(2013/C 56 E/21) 

(Zgoda) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając projekt decyzji Rady (09390/2011), 

— uwzględniając Porozumienie o współpracy NAT-I-9406 między Stanami Zjednoczonymi Ameryki 
a Unią Europejską (06458/2011), 

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 100 ust. 2 i art. 218 
ust. 6 akapit drugi lit. a) oraz art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7- 
0141/2011), 

— uwzględniając art. 81, art. 90 ust. 7 oraz art. 46 ust. 1 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7-0301/2011), 

1. wyraża zgodę na zawarcie porozumienia o współpracy; 

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

PL C 56 E/126 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.2.2013 

Wtorek, 27 września 2011 r.
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