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Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 
stanowiska przyjętego przez Radę w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na 
obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza 
Śródziemnego) i zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1967/2006 w sprawie środków 
zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego 

(12607/2/2011 – C7-0370/2011 – 2009/0129(COD)) 

(2013/C 168 E/36) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (12607/2/2011 – C7-0370/2011), 

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 marca 2010 r. ( 1 ), 

— uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu ( 2 ) dotyczące wniosku Komisji przed
stawionego Radzie (COM(2009)0477), 

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

— uwzględniając art. 72 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Rybołówstwa (A7- 
0392/2011), 

1. zatwierdza stanowisko Rady w pierwszym czytaniu; 

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

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

4. zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu po stwierdzeniu, że wszystkie proce
dury zostały należycie zakończone, oraz do zlecenia, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, 
publikacji aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

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

PL 14.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 168 E/149 

( 1 ) Dz.U. C 354 z 28.12.2010, s. 71 
( 2 ) Teksty przyjęte 8.3.2011, P7_TA(2011)0079. 

Wtorek, 13 grudnia 2011 r.
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