
Dalszy rozwój zintegrowanej polityki morskiej ***I 

P7_TA(2011)0508 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program na rzecz 
dalszego rozwoju zintegrowanej polityki morskiej. (COM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 

2010/0257(COD)) 

(2013/C 153 E/42) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0494), 

— uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 43 ust.2, art. 74, art. 77 ust. 2, art. 91 ust. 1, art. 100 ust. 2, art. 173 
ust. 3, art. 175 i 188, art. 192 ust. 1, art. 194 ust. 2 i art. 195 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C7-0292/2010), 

— uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej, 

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

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 lutego 2011 r. ( 1 ), 

— uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 27 stycznia 2011 r. ( 2 ), 

— uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 6 października 2011 r., 
do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, 

— uwzględniając art. 55 i 37 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki oraz opinie Komisji Rybołówstwa, Komisji 
Budżetowej, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywno 
ści, jak również Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0163/2011), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji załączone do niniejszej rezolucji; 

3. zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu i Rady załączone do niniejszej rezolucji; 

4. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie 
znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem; 

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji oraz 
parlamentom krajowym.
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( 1 ) Dz. U. C 107 z 6.4.2011, s. 64. 
( 2 ) Dz. U. C 104 z 2.4.2011, s. 47. 

Czwartek, 17 listopada 2011 r.



P7_TC1-COD(2010)0257 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 listopada 2011 r. 
w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2011 ustanawiającego 

Program na rzecz dalszego rozwoju zintegrowanej polityki morskiej 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 1255/2011). 

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ 

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 

Na mocy art. 9 koperta finansowa przeznaczona na realizację Programu na rzecz dalszego rozwoju zintegrowanej polityki 
morskiej na lata 2011-2013 wynosi 40 000 000 EUR. Koperta ta składa się z 23 140 000 EUR pochodzących z budżetu 
na rok 2011 bez odwoływania się do dostępnego marginesu w dziale 2 wieloletnich ram finansowych i z kwoty 
16 660 000 EUR, w tym przydziału na pomoc techniczną, włączonej do projektu budżetu i zaakceptowanej przez 
Radę podczas czytania budżetu na rok 2012 oraz z kwoty 200 000 EUR przeznaczonej na pomoc techniczną, która 
ma być włączona do budżetu na rok 2013. 

W tym celu należałoby zmienić budżet na rok 2011, aby stworzyć niezbędne nazewnictwo i włączyć środki do rezerwy. 
Budżety przyjęte na lata 2012 i 2013 musiałyby uwzględniać odpowiednie kwoty na te lata. 

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

Parlament Europejski i Rada nie wykluczają możliwości przewidzenia aktów delegowanych w przyszłych programach po 
2013 r. na podstawie odnośnych wniosków Komisji. 

Program ramowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań 
badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej * 

P7_TA(2011)0509 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego decyzji Rady dotyczącej programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii 
Atomowej w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2012–2013) 

(COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE)) 

(2013/C 153 E/43) 

(Konsultacja) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2011)0072), 

— uwzględniając art. 7 Traktatu Euratom, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem 
(C7–0077/2011), 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji Budże
towej (A7–0360/2011),
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Czwartek, 17 listopada 2011 r.
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