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(Akty przygotowawcze) 

PARLAMENT EUROPEJSKI 

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ***I 

P7_TA(2012)0121 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) 
nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie 
(WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (COM(2010)0794 – 

C7-0005/2011 – 2010/0380(COD)) 

(2013/C 258 E/17) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2010)0794), 

— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 48 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie 
z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0005/2011), 

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

— 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], 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0043/2012), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

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 i Komisji, 
a także parlamentom narodowym.

PL 7.9.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 258 E/125 

Środa, 18 kwietnia 2012 r.



P7_TC1-COD(2010)0380 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 kwietnia 2012 r. 
w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2012 zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 465/2012.) 

Przystąpienie Unii Europejskiej do Traktatu o wzajemnych stosunkach i współ
pracy w Azji Południowo-Wschodniej *** 

P7_TA(2012)0122 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie projektu 
decyzji Rady w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Traktatu o wzajemnych stosunkach 

i współpracy w Azji Południowo-Wschodniej (07434/2012 – C7-0085/2012 – 2012/0028(NLE)) 

(2013/C 258 E/18) 

(Zgoda) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając projekt decyzji Rady (07434/2012), 

— uwzględniając projekt Traktatu o wzajemnych stosunkach i współpracy w Azji Południowo-Wschodniej 
oraz projekt dołączonego do niego trzeciego protokołu, 

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 209, art. 212, art. 
218 ust. 6 akapit drugi lit. a) oraz art. 218 ust. 8 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (C7-0085/2012), 

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

— uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A7-0139/2012), 

1. wyraża zgodę na przystąpienie Unii do traktatu; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak 
również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz państw sygnatariuszy Traktatu o wzajemnych 
stosunkach i współpracy w Azji Południowo-Wschodniej.

PL C 258 E/126 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.9.2013 

Środa, 18 kwietnia 2012 r.
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