
— 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),
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— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 218 ust. 6 akapit 
drugi lit. a) w związku z art. 82 ust. 1 akapit drugi lit. d) oraz art. 87 ust. 2 lit. a) Traktatu o funk
cjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0511/2011), 

— uwzględniając komunikat Komisji w sprawie globalnego podejścia do przekazywania danych dotyczą
cych przelotu pasażera (PNR) państwom trzecim (COM(2010)0492), 

— uwzględniając swoje rezolucje: z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie SWIFT, porozumienia dotyczącego 
PNR oraz dialogu transatlantyckiego w tych kwestiach ( 1 ), z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie porozu
mienia ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie udostępniania danych osobowych pasażerów (PNR) ( 2 ), 
z dnia 5 maja 2010 r. dotyczącą rozpoczęcia negocjacji w sprawie umów dotyczących rejestru nazwisk 
pasażerów (PNR) ze Stanami Zjednoczonymi, Australią i Kanadą ( 3 ), a także z dnia 11 listopada 2010 r. 
w sprawie globalnego podejścia do przekazywania krajom trzecim danych dotyczących przelotu pasa 
żera (PNR) oraz zaleceń Komisji dla Rady dotyczących upoważnienia do podjęcia negocjacji między Unią 
Europejską a Australią, Kanadą i Stanami Zjednoczonymi ( 4 ), 

— uwzględniając opinie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych: z dnia 19 października 2010 r. doty
czącą komunikatu Komisji w sprawie globalnego podejścia do przekazywania danych dotyczących 
przelotu pasażera (PNR) państwom trzecim ( 5 ) oraz z dnia 9 grudnia 2011 r. na temat wniosku 
dotyczącego 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 ( 6 ), 

— uwzględniając przyjętą przez Grupę Roboczą Art. 29 opinię nr 7/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. 
dotyczącą komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie globalnego podejścia do przekazywania danych 
dotyczących przelotu pasażera (PNR) państwom trzecim oraz jej pismo z dnia 6 stycznia 2012 r. 
w sprawie Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską o wykorzystywaniu 
danych dotyczących przelotu pasażera oraz przekazywaniu takich danych do Departamentu Bezpieczeń
stwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, 

— uwzględniając art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 7 i 8 Karty praw podsta
wowych Unii Europejskiej, 

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

— uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz 
opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A7–0099/2012), 

1. udziela zgody na zawarcie Umowy; 

2. uznaje, że procedura 2009/0187(NLE) stała się bezprzedmiotowa w wyniku zastąpienia umowy 
w sprawie danych PNR z 2007 r. między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi nową umową 
w sprawie danych PNR; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego stanowiska Radzie, Komisji, 
rządom i parlamentom państw członkowskich, jak również rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki.
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( 1 ) Dz.U. C 287 E z 29.11.2007, s. 349. 
( 2 ) Dz.U. C 175 E z 10.7.2008, s. 564. 
( 3 ) Dz.U. C 81 E z 15.3.2011, s. 70. 
( 4 ) Dz.U. C 74 E z 13.3.2012, s. 8. 
( 5 ) Dz.U. C 357 z 30.12.2010, s. 7. 
( 6 ) Dz.U. C 35 z 9.2.2012, s. 16. 

Czwartek, 19 kwietnia 2012 r.
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