
Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Iliana Ivanova - Bułgaria) 

P7_TA(2012)0239 

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Iliany Ivanovej 
na członka Trybunału Obrachunkowego (C7-0111/2012 – 2012/0803(NLE)) 

(2013/C 332 E/29) 

(Konsultacja) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając art. 286 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada 
skonsultowała się z Parlamentem (C7-0111/2012), 

— uwzględniając art. 108 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0188/2012), 

A. mając na uwadze, że Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego przeprowadziła ocenę 
referencji kandydatki, zwłaszcza jeśli chodzi o wymogi zapisane w art. 286 ust. 1 Traktatu o funk
cjonowaniu Unii Europejskiej, 

B. mając na uwadze, że na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2012 r. Komisja Kontroli Budżetowej prze
prowadziła przesłuchanie kandydatki zgłoszonej przez Radę na stanowisko członka Trybunału Obra
chunkowego, 

1. wydaje opinię pozytywną w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania Iliany Ivanovej na członka 
Trybunału Obrachunkowego; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie oraz do wglądu 
Trybunałowi Obrachunkowemu, jak również innym instytucjom Unii Europejskiej i organom kontroli 
w państwach członkowskich. 

Ogólny system preferencji taryfowych ***I 

P7_TA(2012)0241 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego ogólny system 

preferencji taryfowych (COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD)) 

(2013/C 332 E/30) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0241), 

— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie 
z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0116/2011),
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— uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 6 czerwca 2012 r., do 
zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjono
waniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Rozwoju 
(A7-0054/2012), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie 
znaczących zmian do 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)0117 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 czerwca 2012 r. 
w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2012 wprowadzające 

ogólny system preferencji taryfowych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 978/2012) 

Nadzór gospodarczy i budżetowy nad państwami członkowskimi strefy euro 
dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich 
stabilności finansowej ***I 

P7_TA(2012)0242 

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 13 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia nadzoru 
gospodarczego i budżetowego nad państwami członkowskimi strefy euro dotkniętymi lub 
zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej 

(COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD)) ( 1 ) 

(2013/C 332 E/31) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

PL C 332 E/128 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.11.2013 

( 1 ) Sprawa została odesłana do komisji zgodnie z art. 57 ust. 2 akapit drugi (A7-0172/2012). 

Środa, 13 czerwca 2012 r.
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