
Procedura jednego wniosku o zezwolenie na pobyt i pracę ***II 

P7_TA(2011)0561 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2011 r. dotyczący stanowiska 
Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli państw trzecich 
na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw 
dla pracowników z państw trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim 

(13036/3/2011 – C7-0451/2011 – 2007/0229(COD)) 

(2013/C 168 E/35) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu (13036/3/2011 – C7–0451/2011), 

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 9 lipca 2008 r. ( 1 ), 

— uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 18 czerwca 2008 r. ( 2 ), 

— uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu ( 3 ) dotyczące wniosku Komisji przed
stawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0638), 

— uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając wspólne obrady komisji przedmiotowo właściwej – Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz komisji zaangażowanej – Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych z dnia 5 grudnia 2011 r., 

— uwzględniając art. 72 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7–0434/2011), 

1. zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu; 

2. stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu ustawo
dawczego, zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

4. zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu ustawodawczego, po sprawdzeniu, 
czy wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania jego publikacji w Dzien
niku Urzędowym Unii Europejskiej w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady; 

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, 
a także parlamentom narodowym.

PL C 168 E/148 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.6.2013 

( 1 ) Dz.U. C 27 z 03.02.09, s. 114. 
( 2 ) Dz.U. C 257 z 09.10.08, s. 20. 
( 3 ) Teksty przyjęte dnia 24.3.2011 r., P7_TA(2011)0115. 

Wtorek, 13 grudnia 2011 r.
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