
III 

(Akty przygotowawcze) 

PARLAMENT EUROPEJSKI 

Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) a ochrona 
praw własności intelektualnej ***I 

P7_TA(2012)0032 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie powierzenia Urzędowi 
Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) niektórych zadań związanych 
z ochroną praw własności intelektualnej, w tym zwoływania posiedzeń przedstawicieli sektora 
publicznego i prywatnego w charakterze europejskiego obserwatorium zajmującego się zjawiskiem 

podrabiania i piractwa (COM(2011)0288 – C7-0136/2011 – 2011/0135(COD)) 

(2013/C 249 E/20) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0288), 

— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 i art. 118 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej
skiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0136/2011), 

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

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 21 września 2011 r. ( 1 ), 

— uwzględniając zobowiązanie podjęte przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 21 grudnia 2011 r. 
dotyczące zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, jak również Komisji Kultury i Edukacji (A7-0003/2012), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. 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; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, 
a także parlamentom narodowym.
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( 1 ) Dz.U. C 376 z 22.12.2011, s. 62. 

Wtorek, 14 lutego 2012 r.



P7_TC1-COD(2011)0135 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 lutego 2012 r. 
w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2012 w sprawie 
powierzenia Urzędowi Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) zadań 
związanych z egzekwowaniem praw własności intelektualnej, w tym zwoływania posiedzeń 
przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego w charakterze europejskiego obserwatorium 

do spraw naruszeń praw własności intelektualnej 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 386/2012.) 

Integracja rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek ***I 

P7_TA(2012)0033 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 89/666/EWG, 
2005/56/WE i 2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych 

i rejestrów spółek (COM(2011)0079 – C7-0059/2011 – 2011/0038(COD)) 

(2013/C 249 E/21) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji (COM(2011)0079) przedstawiony Parlamentowi i Radzie, 

— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 50 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie 
z którymi Komisja przedstawiła Parlamentowi wniosek (C7–0059/2011), 

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

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 15 czerwca 2011 r. ( 1 ), 

— uwzględniając opinię Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dnia 6 maja 2011 r. ( 2 ), 

— uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 27 stycznia 2012 r., do 
zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 TFUE 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej 
(A7-0022/2012), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;
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( 1 ) Dz.U. C 248 z 25.8.2011, s. 118. 
( 2 ) Dz.U. C 220 z 26.7.2011, s. 1. 

Wtorek, 14 lutego 2012 r.
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