
Normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw ***I 

P7_TA(2012)0327 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 września 2012 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej normy minimalne 
w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw (COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 

2011/0129(COD)) 

(2013/C 353 E/37) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0275), 

— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 82 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie 
z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0127/2011), 

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

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

— uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 16 lutego 2012 r. ( 2 ), 

— uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 21 czerwca 2012 r., do 
zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 TFUE 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia zgodnie z art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, a także opinię Komisji Prawnej (A7-0244/2012), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie 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.
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( 1 ) Dz.U. C 43 z 15.2.2012, s. 39. 
( 2 ) Dz.U. C 113 z 18.4.2012, s. 56. 

Środa, 12 września 2012 r.



P7_TC1-COD(2011)0129 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 września 2012 r. 
w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/…/UE ustanawiającej normy 
minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję 

ramową Rady 2001/220/WSiSW 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, dyrektywy 2012/29/UE). 

Zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wysokiej 
jakości wołowinę oraz wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta 
z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości ***I 
P7_TA(2012)0328 
Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 12 września 2012 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady 
(WE) nr 774/94 otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami 
taryfowymi na wysokiej jakości wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę 
i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości (COM(2011)0906 – C7-0524/2011 

– 2011/0445(COD)) ( 1 ) 
(2013/C 353 E/38) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKA 

Poprawka 1 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 3 preambuły 

(3) W celu uzupełnienia lub zmiany niektórych, innych niż 
istotne, elementów rozporządzenia (WE) nr 774/94, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie 
z art. 290 Traktatu w odniesieniu do przyjmowania dostosowań 
do przedmiotowego rozporządzenia, w przypadku konieczności 
zmian wielkości i innych warunków uzgodnień kontyngento
wych, w szczególności w drodze decyzji o zatwierdzeniu 
umowy z jednym lub z większą liczbą państw trzecich. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, również z ekspertami. W trakcie 
przygotowania i opracowania aktów delegowanych Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne i odpowiednie przekazanie na czas właści
wych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

(3) W celu uzupełnienia lub zmiany niektórych, innych niż 
istotne, elementów rozporządzenia (WE) nr 774/94, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie 
z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odnie
sieniu do przyjmowania dostosowań do przedmiotowego 
rozporządzenia, w przypadku konieczności zmian wielkości 
i innych warunków uzgodnień kontyngentowych, w szczegól
ności w drodze decyzji Rady o zawarciu umowy z co najmniej 
jednym państwem trzecim. Szczególnie ważne jest, aby w czasie 
prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsul
tacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamen
towi Europejskiemu i Radzie. Komisja powinna podać 
wszystkie informacje i pełną dokumentację dotyczącą jej posie
dzeń z udziałem ekspertów krajowych w ramach prowadzo
nych przez nią prac dotyczących opracowywania i wdrażania 
aktów delegowanych. W związku z tym, w oparciu o najlepsze 
praktyki wypracowane na podstawie wcześniejszych doświad
czeń zdobytych w innych dziedzinach polityki Komisja 
powinna zadbać o odpowiednie zaangażowanie Parlamentu 
Europejskiego w celu stworzenia mu jak najlepszych 
warunków do wykonywania przyszłych kontroli aktów delego
wanych.

PL C 353 E/202 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.12.2013 

( 1 ) Sprawa została odesłana do właściwej komisji w celu ponownego rozpatrzenia zgodnie z art.57 ust. 2 akapit drugi 
(A7-0212/2012). 

Środa, 12 września 2012 r.
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