
Tuńczyk błękitnopłetwy we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym ***I 

P7_TA(2012)0214 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) 
nr 302/2009 dotyczące wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we 
wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (COM(2011)0330 – C7-0154/2011 – 

2011/0144(COD)) 

(2013/C 264 E/21) 

(Zwykła procedura prawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2011)0330), 

— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie 
z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0154/2011), 

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

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 26 października 
2011 r. ( 1 ), 

— uwzględniając zobowiązanie złożone przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 18 kwietnia 2012 r. 
do przyjęcia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej
skiej, 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Natural
nego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0449/2011), 

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej; 

2. zatwierdza stanowisko Parlamentu załączone do niniejszej rezolucji; 

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

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

( 1 ) Dz.U. C 24 z 28.1.2012, s. 116. 

P7_TC1-COD(2011)0144 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 maja 2012 r. 
w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2012 zmieniającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 302/2009 dotyczące wieloletniego planu odbudowy zasobów 

tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 500/2012)

PL C 264 E/104 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.9.2013 

Środa, 23 maja 2012 r.



Załącznik do rezolucji ustawodawczej 

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie aktów wykonawczych 

Parlament Europejski oświadcza, że przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące aktów wykonawczych są wynikiem 
delikatnego kompromisu. Aby osiągnąć porozumienie w pierwszym czytaniu przed rozpoczęciem sezonu połowowego 
na tuńczyka błękitnopłetwego, Parlament Europejski zgodził się na możliwość przyjęcia aktów wykonawczych w niektó
rych konkretnych przypadkach. Podkreśla jednak, że przepisów tych nie należy traktować ani wykorzystywać jako 
precedensu przy regulowaniu podobnych sytuacji w celu skutecznej transpozycji przyszłych międzynarodowych środków 
w zakresie ochrony i zarządzania, które zostały ustanowione przez regionalne organizacje zarządzania łowiskami i które 
będą wiążące dla Unii na warunkach międzynarodowych konwencji powołujących te organizacje. 

Konstrukcja podwójnokadłubowa lub równoważne rozwiązanie konstrukcyjne 
w odniesieniu do tankowców pojedynczokadłubowych ***I 

P7_TA(2012)0215 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyspieszonego 
wprowadzania konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego rozwiązania 
konstrukcyjnego w odniesieniu dla tankowców pojedynczokadłubowych (przekształcenie) 

(COM(2011)0566 – C7-0269/2011 – 2011/0243(COD)) 

(2013/C 264 E/22) 

(Zwykła procedura ustawodawcza – przekształcenie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0566), 

— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 100 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie 
z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0269/2011), 

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

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 7 grudnia 2011 r. ( 1 ), 

— po konsultacji z Komitetem Regionów, 

— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej 
uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych ( 2 ), 

— uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 25 listopada 2011 r. skierowane do Komisji Transportu 
i Turystyki zgodnie z art. 87 ust. 3 Regulaminu, 

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

— uwzględniając art. 87 i art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A7–0034/2012), 

A. mając na uwadze, że grupa konsultacyjna służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 
stwierdziła, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te 
określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmie
nionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami wniosek zawiera zwykłe ujednolicenie 
istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty,

PL 13.9.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 264 E/105 

( 1 ) Dz.U. C 43 z 15.2.2012, s. 98. 
( 2 ) Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1. 

Środa, 23 maja 2012 r.
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