
1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, biorąc pod uwagę zalecenia grupy konsulta
cyjnej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji; 

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. 

P7_TC1-COD(2011)0243 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 maja 2012 r. 
w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2012 w sprawie 
przyspieszonego wprowadzania konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego 
rozwiązania konstrukcyjnego w odniesieniu do zbiornikowców pojedynczokadłubowych 

(przekształcenie) 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 530/2012.) 

Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Umowie 
o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką 
Mozambiku *** 

P7_TA(2012)0216 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 23 maja 2012 r. dotycząca projektu 
decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów 
i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między 
Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku (18059/2011 – C7-0028/2012 – 2011/0378(NLE)) 

(2013/C 264 E/23) 

(Zgoda) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając projekt decyzji Rady (18059/2011), 

— uwzględniając projekt nowego Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finan
sową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską 
a Republiką Mozambiku (18058/2011),
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— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 43 ust. 2 oraz 
art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0028/2012), 

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

— uwzględniając zalecenie Komisji Rybołówstwa oraz opinie Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowej (A7- 
0147/2012), 

1. wyraża zgodę na zawarcie protokołu; 

2. wzywa Komisję do przedstawienia Parlamentowi protokołów i wniosków z posiedzeń wspólnego 
komitetu, przewidzianego w art. 9 umowy, wieloletniego programu sektorowego, przewidzianego w art. 
3 nowego Protokołu, oraz odnośnych ocen rocznych; zwraca się również do Komisji o umożliwienie 
przedstawicielom Parlamentu udziału w posiedzeniach wspólnego komitetu w charakterze obserwatorów; 
wzywa Komisję, aby w ostatnim roku stosowania nowego Protokołu, a przed rozpoczęciem negocjacji 
w sprawie jego odnowienia Komisja przedstawiła Parlamentowi i Radzie pełne sprawozdanie z oceny 
stosowania Protokołu, bez zbędnych ograniczeń dostępu do dokumentu; 

3. wzywa Komisję i Radę, aby w ramach przysługujących im kompetencji bezzwłocznie i w pełni 
informowały Parlament na wszystkich etapach procedury związanych z nowym protokołem i jego prze
dłużeniem zgodnie z art. 13 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 218 ust. 10 Traktatu o funk
cjonowaniu Unii Europejskiej; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak 
również rządom i parlamentom państw członkowskich i Republiki Mozambiku. 

Wspólny system podatku od transakcji finansowych * 

P7_TA(2012)0217 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od transakcji finansowych 

i zmieniającej dyrektywę 2008/7/WE (COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS)) 

(2013/C 264 E/24) 

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2011)0594), 

— uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsul
towała się z Parlamentem (C7-0355/2011),

PL 13.9.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 264 E/107 

Środa, 23 maja 2012 r.
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