
— 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),
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( 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.



1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu ( 1 ); 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie 
znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, 
a także parlamentom krajowym. 

( 1 ) Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte w dniu 5 lipca 2011 r. (Teksty przyjęte P7_TA(2011)0310). 

P7_TC1-COD(2010)0250 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 29 marca 2012 r. 
w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2011 w sprawie 
instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, 

kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 648/2012) 

Minimalne wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczące 
narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi 
(polami elektromagnetycznymi) ***I 

P7_TA(2012)0107 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/40/WE 
w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących 
narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami 
elektromagnetycznymi) (osiemnastą dyrektywę szczegółową w rozumieniu art. 16 ust. 1 

dyrektywy 89/391/EWG) (COM(2012)0015 – C7-0020/2012 – 2012/0003(COD)) 

(2013/C 257 E/20) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2012)0015), 

— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 153 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie 
z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0020/2012), 

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

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 22 lutego 2012 r. ( 1 ), 

— po konsultacji z Komitetem Regionów, 

— uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 7 marca 2012 r., do 
zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjono
waniu Unii Europejskiej,

PL 6.9.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 257 E/97 

( 1 ) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 

Czwartek, 29 marca 2012 r.
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