
— uwzględniając projekt decyzji Rady (11104/2011), 

— uwzględniając dobrowolną umowę o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską i Republiką Liberii doty
czącą egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami 
z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (11101/2011), 

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 ust. 3 i 4 oraz 
art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) i ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7- 
0241/2011), 

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

— uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Rozwoju (A7- 
0081/2012), 

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy; 

2. wzywa Komisję do regularnego informowania Parlamentu o postępach we wdrażaniu istniejących 
dobrowolnych umów o partnerstwie oraz w negocjowaniu i wdrażaniu nowych dobrowolnych umów 
o partnerstwie; 

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

Instrumenty podziału ryzyka dla państw członkowskich doświadczających 
poważnych trudności w zakresie ich stabilności finansowej lub nimi zagrożonych 
***I 

P7_TA(2012)0133 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących instrumentów podziału 
ryzyka dla państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie ich 
stabilności finansowej lub nimi zagrożonych (COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD)) 

(2013/C 258 E/23) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0655), 

— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 177 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie 
z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0350/2011), 

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

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 8 grudnia 2011 r. ( 1 ), 

— po zasięgnięciu opinii Komitetu Regionów,
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( 1 ) Dz.U. C 43 z 15.2.2012, s. 13. 
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— uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 28 marca 2012 r., do 
zatwierdzenia stanowiska Parlamentu zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro
pejskiej, 

— zgodnie z art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinie Komisji Kontroli Budżetowej 
i Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7–0067/2012), 

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej; 

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 i parla
mentom krajowym. 

P7_TC1-COD(2011)0283 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 kwietnia 2012 r. 
w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2012 zmieniającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących 
instrumentów podziału ryzyka dla państw członkowskich doświadczających poważnych 

trudności w zakresie stabilności finansowej lub nimi zagrożonych 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 423/2012.) 

Umowa USA-UE o wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera oraz 
przekazywaniu takich danych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Stanów Zjednoczonych *** 

P7_TA(2012)0134 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie projektu 
decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią 
Europejską o wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera oraz przekazywaniu 
takich danych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych 

(17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE)) 

(2013/C 258 E/24) 

(Zgoda) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając projekt decyzji Rady (17433/2011), 

— uwzględniając projekt Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską o wykorzy
stywaniu danych dotyczących przelotu pasażera oraz przekazywaniu takich danych do Departamentu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, załączoną do ww. projektu decyzji Rady 
(17434/2011),

PL C 258 E/132 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.9.2013 

Czwartek, 19 kwietnia 2012 r.
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