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(Akty przygotowawcze) 

PARLAMENT EUROPEJSKI 

Koordynacja gwarancji wymaganych od spółek (art. 54 TFUE) ***I 

P7_TA(2011)0477 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są 
wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 54 akapit drugi Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony 
interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak 
również utrzymania i zmian jej kapitału (przekształcenie) (COM(2011)0029 – C7-0037/2011 – 

2011/0011(COD)) 

(2013/C 153 E/24) 

(Zwykła procedura ustawodawcza - przekształcenie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0029), 

— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 50 ust. 2 lit. g) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0037/2011), 

— uwzględniając art. 294 ust. 3 oraz art. 50 ust. 1 i ust. 2 lit. g) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, 

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 15 marca 2011 r. ( 1 ), 

— uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej 
uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych ( 2 ), 

— uwzględniając art. 87 i art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7-0348/2011), 

A. mając na uwadze, że grupa konsultacyjna służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 
stwierdziła, że omawiany wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone 
jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych 
przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami wniosek zawiera proste ujednolicenie istniejących 
tekstów, bez zmian co do istoty,

PL C 153 E/166 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.5.2013 

( 1 ) Dz.U. C 132 z 3.5.2011, s. 113. 
( 2 ) Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1. 

Wtorek, 15 listopada 2011 r.



1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, biorąc pod uwagę zalecenia grupy konsulta
cyjnej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji; 

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 narodowym. 

P7_TC1-COD(2011)0011 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 listopada 2011 r. 
w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/…/UE w sprawie koordynacji 
gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 54 akapit 
drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w celu uzyskania ich równoważności, dla 
ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki 

akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału (przekształcenie) 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, dyrektywy 2012/30/UE) 

Konwencja ateńska w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu - 
z wyjątkiem art. 10 i 11 *** 

P7_TA(2011)0478 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu 
decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Unii Europejskiej do Protokołu z 2002 r. do Konwencji 
ateńskiej z 1974 r. w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu z wyjątkiem jego 

artykułów 10 i 11 (08663/2011 – C7-0142/2011 – 2003/0132A(NLE)) 

(2013/C 153 E/25) 

(Zgoda) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając projekt decyzji Rady (08663/2011), 

— uwzględniając Protokół z 2002 r. do Konwencji ateńskiej z 1974 r. w sprawie przewozu morzem 
pasażerów i ich bagażu (08663/2011), 

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę zgodnie z art. 100 ust. 2, art. 218 
ust. 6 akapit drugi lit. a) i art. 218 ust. 8 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(C7-0142/2011), 

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

— uwzględniając zalecenie Komisji Transportu i Turystyki oraz opinię Komisji Prawnej (A7-0356/2011),

PL 31.5.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 153 E/167 

Wtorek, 15 listopada 2011 r.
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