
P7_TC1-COD(2011)0315 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 maja 2012 r. 
w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2012 uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2007 w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz 

niektórych wyrobów stalowych z Federacji Rosyjskiej 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 529/2012) 

Elektroniczna publikacja Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 

P7_TA(2012)0150 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie projektu 
rozporządzenia Rady w sprawie elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii 

Europejskiej<j (10222/5/2011 – C7-0076/2012 – 2011/0070(APP)) 

(2013/C 261 E/13) 

(Specjalna procedura ustawodawcza – zgoda) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając projekt rozporządzenia Rady (10222/5/2011), 

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę zgodnie z art. 352 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0076/2012), 

— uwzględniając art. 81 ust. 1 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenie Komisji Prawnej (A7-0087/2012), 

1. wyraża zgodę na projekt rozporządzenia Rady; 

2. przypomina Radzie, że w przypadku gdy wymóg jednomyślności na mocy art. 352 TFUE oraz toczące 
się krajowe procedury parlamentarne w Zjednoczonym Królestwie miałyby doprowadzić do jakichkolwiek 
zmian w tekście projektu, konieczne jest ponowne zwrócenie się do Parlamentu o wydanie zgody; 

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

PL 10.9.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 261 E/53 

Czwartek, 10 maja 2012 r.
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