
P7_TC1-COD(2010)0258 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 1 grudnia 2011 r. 
w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2012 w sprawie 

sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy (przekształcenie) 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 70/2012) 

Obwód kaliningradzki i niektóre powiaty polskie ***I 

P7_TA(2011)0537 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia 
(WE) nr 1931/2006 w odniesieniu do włączenia obwodu kaliningradzkiego i niektórych powiatów 
polskich do obszaru uznawanego za strefę przygraniczną (COM(2011)0461 – C7-0213/2011 – 

2011/0199(COD)) 

(2013/C 165 E/26) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0461), 

— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 77 ust. 2 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0213/2011), 

— uwzględniając drugie sprawozdanie z wdrażania i funkcjonowania przepisów dotyczących małego ruchu 
granicznego wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 1931/2006 (COM(2011)0047), 

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

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A7–0398/2011), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

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

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

PL 11.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 165 E/113 

Czwartek, 1 grudnia 2011 r.



P7_TC1-COD(2011)0199 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 1 grudnia 2011 r. 
w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2011 w sprawie 
zmiany rozporządzenia (WE) nr 1931/2006 w odniesieniu do włączenia obwodu 
kaliningradzkiego i niektórych powiatów polskich do obszaru uznawanego za strefę przygraniczną 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 1342/2011.) 

Traktat o przystąpieniu: Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Chorwacji *** 

P7_TA(2011)0538 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie 
przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (14409/2011 – C7-0252/2011 – 

2011/0805(NLE)) 

(2013/C 165 E/27) 

(Zgoda) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Republiki Chorwacji o członkostwo w Unii Europejskiej, 

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 49 Traktatu o Unii 
Europejskiej (14409/2011 – C7-0252/2011), 

— uwzględniając opinię Komisji (COM(2011)0667), 

— uwzględniając projekt Traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, 
protokół i akt końcowy, 

— uwzględniając art. 74c i art. 81 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A7-0390/2011), 

A. mając na uwadze, że warunki przyjęcia kraju kandydującego oraz zmiany wynikające z jego przystą
pienia są określone w projekcie Traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii 
Europejskiej oraz że w przypadku wszelkich istotnych zmian w projekcie tego traktatu należy zasięgać 
opinii Parlamentu, 

B. mając na uwadze, że Komisja musi rygorystycznie i obiektywnie monitorować dalsze przygotowania do 
przystąpienia oraz pomagać władzom Chorwacji w wypełnianiu zobowiązań podjętych przez nie 
podczas negocjacji; mając na uwadze, że Komisja musi regularnie informować Parlament, w jakim 
zakresie władze chorwackie przestrzegają swoich zobowiązań z myślą o pełnym wzięciu na siebie 
obowiązków wynikających z członkostwa z chwilą przystąpienia do UE w dniu 1 lipca 2013 r., 

1. wyraża zgodę na przystąpienie Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej; 

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

PL C 165 E/114 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.6.2013 

Czwartek, 1 grudnia 2011 r.
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