
ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ 

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego 

Parlament Europejski oświadcza, że ta decyzja stanowi w jej części normatywnej konkretny wyraz zasady solidarności, 
która wyraża się w nowych zachętach finansowych sprzyjających przesiedleniom dokonywanym przez państwa człon
kowskie. W celu zapewnienia niezwłocznego przyjęcia tej decyzji Parlament Europejski w duchu kompromisu zgodził się 
na brzmienie decyzji w jej obecnej formie, w związku z czym wyraźne odniesienie do art. 80 TFUE zostało ograniczone 
do jednego motywu decyzji. Parlament Europejski stwierdza, że przyjęcie tej decyzji pozostaje bez uszczerbku dla szeregu 
dostępnych podstaw prawnych, w szczególności w odniesieniu do przyszłego zastosowania art. 80 TFUE. 

Oświadczenie Rady 

Przedmiotowa decyzja pozostaje bez uszczerbku dla negocjacji dotyczących wieloletnich ram finansowych na lata 
2014–2020, a w konsekwencji również dla negocjacji w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Migracji i Azylu na lata 2014–2020 (COM(2011)0751), w tym dla 
kwestii, czy szczegółowe wspólne unijne priorytety w zakresie przesiedlania, oparte między innymi na kryteriach 
geograficznych, zostaną zapisane w rozporządzeniu w sprawie Funduszu Migracji i Azylu na lata 2014–2020. 

Oświadczenie Komisji 

Komisja, w duchu kompromisu i z myślą o zapewnieniu niezwłocznego przyjęcia wspomnianego wniosku, popiera 
ostateczną wersję tekstu; zaznacza jednak, że pozostaje to bez uszczerbku do jej prawa inicjatywy w odniesieniu do 
wyboru podstaw prawnych, a w szczególności do przyszłego zastosowania art. 80 TFUE. 

Kontrola wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do 
produktów podwójnego zastosowania ***II 

P7_TA(2012)0105 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie stanowiska 
Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli 
wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego 

zastosowania (18144/1/2011 – C7-0070/2012 – 2010/0262(COD)) 

(2013/C 257 E/18) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu (18144/1/2011– C7-0070/2012), 

— uwzględniając uwagi do projektu aktu ustawodawczego przekazane przez parlament Portugalii, 

— uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu ( 1 ) dotyczące wniosku Komisji przed
stawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0509), 

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

— uwzględniając art. 72 Regulaminu,

PL 6.9.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 257 E/95 

( 1 ) Teksty przyjęte w dniu 13.9.2011 r., P7_TA(2011)0345. 
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— uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Handlu Międzynarodowego 
(A7-0078/2012), 

1. zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu; 

2. stwierdza, że akt ustawodawczy 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 państw członkowskich. 

Instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, 
partnerzy centralni i repozytoria transakcji ***I 

P7_TA(2012)0106 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych 

i repozytoriów transakcji (COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)) 

(2013/C 257 E/19) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2010)0484), 

— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie 
z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0265/2010), 

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 8 grudnia 2010 r. ( 1 ), 

— uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 stycznia 2011 r. ( 2 ), 

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

— uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 21 marca 2012 r., do 
zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjono
waniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej, a także opinie Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Prawnej (A7-0223/2011),

PL C 257 E/96 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6.9.2013 

( 1 ) Dz.U. C 54 z 19.2.2011, s. 44. 
( 2 ) Dz.U. C 57 z 23.2.2011, s. 1. 

Czwartek, 29 marca 2012 r.
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