
Porozumienie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy UE i Marokiem 
*** 

P7_TA(2011)0569 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie projektu 
decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Unią Europejską a Królestwem Maroka 
ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu 
o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka 

(11226/2011 – C7-0201/2011 – 2011/0139(NLE)) 

(2013/C 168 E/42) 

(Zgoda) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając projekt decyzji Rady (11226/2011), 

— uwzględniając projekt Protokołu między Unią Europejską a Królestwem Maroka ustalającego upraw
nienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze 
rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka (11225/2011), 

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 43 ust. 2 oraz 
art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0201/2011), 

— uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 7 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenie Komisji Rybołówstwa oraz opinie Komisji Budżetowej i Komisji Rozwoju (A7- 
0394/2011), 

1. odmawia wyrażenia zgody na zawarcie protokołu; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do poinformowania Rady, że protokół nie może zostać 
zawarty; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak 
również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Królestwa Maroka. 

Mianowanie członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego - B. COEURE 

P7_TA(2011)0572 

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zalecenia Rady dotyczącego 
mianowania nowego członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (17227/2011 – 

C7-0459/2011 – 2011/0819(NLE)) 

(2013/C 168 E/43) 

(Konsultacja) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając zalecenie Rady z dnia 1 grudnia 2011 r. (17227/2011), 

— uwzględniając art. 283 ust. 2 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie 
z którym Rada Europejska skonsultowała się z Parlamentem (C7–0459/2011),
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— uwzględniając art. 109 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7–0443/2011), 

A. mając na uwadze, że pismem z dnia 1 grudnia 2011 r. Rada Europejska skonsultowała się z Parla
mentem Europejskim w sprawie mianowania Benoît Coeuré na członka Zarządu Europejskiego Banku 
Centralnego na okres ośmiu lat; 

B. mając na uwadze, że Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu przystąpiła następnie do oceny 
kwalifikacji kandydata, biorąc w szczególności pod uwagę wymogi określone w art. 283 ust. 2 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz potrzebę zapewnienia pełnej niezależności Europej
skiego Banku Centralnego zgodnie z art. 130 TFUE, a także mając na uwadze, że w czasie oceny 
komisja otrzymała życiorys kandydata oraz jego odpowiedzi na przesłane mu pytania pisemne; 

C. mając na uwadze, że komisja odbyła następnie półtoragodzinne przesłuchanie kandydata w dniu 
12 grudnia 2011 r., podczas którego wygłosił on oświadczenie wstępne, a następnie udzielił odpo
wiedzi na pytania członków komisji; 

1. wydaje pozytywną opinię w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania Benoît Coeuré na członka 
Zarządu Europejskiego Banku Centralnego; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie Europejskiej, Radzie 
i rządom państw członkowskich.

PL C 168 E/156 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.6.2013 

Środa, 14 grudnia 2011 r.


	Porozumienie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy UE i Marokiem *** P7_TA(2011)0569 Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Unią Europejską a Królestwem Maroka ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka (11226/2011 – C7-0201/2011 – 2011/0139(NLE)) (2013/C 168 E/42)
	Mianowanie członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego - B. COEURE P7_TA(2011)0572 Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania nowego członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (17227/2011 – C7-0459/2011 – 2011/0819(NLE)) (2013/C 168 E/43)

