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Zaawansowane systemy jądrowe: Zwiększona wydajność obec
nych systemów i paliw oraz badania nad zaawansowanymi 
systemami reaktorów służące ocenie ich potencjału, ich charak
terystyki w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu oraz 
skutków dla długoterminowej trwałości, w tym podstawowe, 
przekrojowe działania badawcze o kluczowym znaczeniu (takie 
jak materiałoznawstwo) oraz badania nad cyklem paliwowym, 
kwestiami dotyczącymi innowacyjnych paliw i gospodarowania 
odpadami, w tym podziału i transmutacji oraz bardziej wydaj
nego wykorzystania materiałów rozszczepialnych w istniejących 
reaktorach. 

Zaawansowane systemy jądrowe: Zwiększona wydajność obec
nych systemów i paliw oraz badania nad zaawansowanymi 
systemami reaktorów służące ocenie ich potencjału, ich charak
terystyki w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu oraz 
skutków dla długoterminowej trwałości, w tym podstawowe, 
przekrojowe działania badawcze o kluczowym znaczeniu (takie 
jak materiałoznawstwo) oraz badania nad cyklem paliwowym, 
kwestiami dotyczącymi innowacyjnych paliw i gospodarowania 
odpadami, w tym podziału i transmutacji oraz bardziej wydaj
nego wykorzystania materiałów rozszczepialnych w istniejących 
reaktorach. Powyższe działania powinny być ukierunkowane 
na wspieranie europejskiej inicjatywy przemysłowej na rzecz 
zrównoważonej energii jądrowej ogłoszonej na konferencji 
w sprawie strategicznego planu w dziedzinie technologii ener
getycznych zorganizowanej przez belgijską prezydencję w listo
padzie 2010 r., obejmującego zaprojektowanie kluczowych 
modeli badawczych ASTRID, ALLEGRO, ALFRED 
i MYRRHA. 

Krótka sprzedaż i wybrane aspekty dotyczące swapów ryzyka kredytowego ***I 

P7_TA(2011)0486 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie krótkiej sprzedaży 
i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (COM(2010)0482 – 

C7-0264/2010 – 2010/0251(COD)) 

(2013/C 153 E/31) 

(Zwykła procedura ustawodawcza - pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2010) 0482), 

— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie 
z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0264/2010), 

— uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego ( 1 ), 

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ( 2 ), 

— uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 10 listopada 2011 r., do 
zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro
pejskiej, 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu,

PL C 153 E/176 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.5.2013 

( 1 ) Dz.U. C 91 z 23.3.2011, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. C 84 z 17.3.2011, s. 34. 
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— uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji Prawnej (A7- 
0055/2011), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu ( 1 ); 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie 
znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parla
mentom narodowym. 

( 1 ) Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte w dniu 5 lipca 2011 r. (Teksty przyjete P7_TA(2011)0312). 

P7_TC1-COD(2010)0251 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 listopada 2011 r. 
w celu przyjęcia rozporządzenia (UE) nr …/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady sprawie krótkiej 

sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 236/2012.) 

Statystyki europejskie dotyczące upraw trwałych ***I 

P7_TA(2011)0487 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk europejskich 

dotyczących upraw trwałych (COM(2010)0249 – C7-0129/2010 – 2010/0133(COD)) 

(2013/C 153 E/32) 

(Zwykła procedura ustawodawcza - pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2010)0249), 

— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie 
z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0129/2010), 

— uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 3 października 2011 r., 
do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjo
nowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0188/2011),

PL 31.5.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 153 E/177 

Wtorek, 15 listopada 2011 r.
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