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

— uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0297/2011), 

1. wyraża zgodę na zawarcie porozumienia; 

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

Zmiana list koncesyjnych Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do 
UE (porozumienie UE - Australia) *** 

P7_TA(2011)0419 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie projektu 
decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską 
a Australią na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych 
i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii 
w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej (06603/2011 – C7-0144/2011 – 

2011/0032(NLE)) 

(2013/C 56 E/30) 

(Zgoda) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (06603/2011), 

— uwzględniając projekt Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Australią na 
podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 
z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich 
przystąpieniem do Unii Europejskiej (06604/2011), 

— 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) podpunkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej
skiej (C7–0144/2011), 

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

— uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0296/2011), 

1. wyraża zgodę na przyjęcie porozumienia; 

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

PL C 56 E/138 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.2.2013 

Środa, 28 września 2011 r.
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