
4. domaga się, aby Parlament otrzymywał regularne i szczegółowe informacje o mających ulec redukcji 
programach operacyjnych, o instrumentach finansowych, które miałyby zostać wdrożone, i o projektach, 
które miałyby otrzymać wsparcie; 

5. zatwierdza stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 4/2012 bez poprawek; 

6. zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 4/2012 został osta
tecznie przyjęty, oraz do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, jak 
również parlamentom narodowym. 

Leśny materiał rozmnożeniowy ***I 

P7_TA(2012)0367 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady 
2008/971/WE w odniesieniu do włączenia leśnego materiału rozmnożeniowego kategorii 
„kwalifikowany” w zakres tej decyzji oraz aktualizacji nazwy organów odpowiedzialnych za 

zatwierdzanie i kontrolę produkcji (COM(2012)0355 – C7-0175/2012 – (2012/0172(COD)) 

(2014/C 68 E/14) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2012)0355), 

— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie 
z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0175/2012), 

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

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 18 września 2012 r. ( 1 ), 

— uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 28 września 2012 r., do 
zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjono
waniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając art. 55 i art. 46 ust. 1 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0277/2012), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;
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( 1 ) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 

Wtorek, 23 października 2012 r.



2. 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; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parla
mentom narodowym. 

P7_TC1-COD(2012)0172 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 października 
2012 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2011/UE w sprawie 
zmiany decyzji Rady 2008/971/WE w celu włączenia leśnego materiału rozmnożeniowego 
kategorii „kwalifikowany” oraz aktualizacji nazwy organów odpowiedzialnych za zatwierdzanie 

i kontrolę produkcji 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, decyzji nr 1104/2012/UE.) 

Europejski Rok Obywateli ***I 

P7_TA(2012)0368 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 23 październikla 2012 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku 

Obywateli (2013) (COM(2011)0489 – C7-0217/2011 – 2011/0217(COD)) 

(2014/C 68 E/15) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0489), 

— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 21 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie 
z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0217/2011), 

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

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 28 marca 2012 r. ( 1 ), 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
oraz opinie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Kultury i Edukacji, Komisji Spraw Konsty
tucyjnych oraz Komisji Petycji (A7-0271/2012), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

PL 7.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 68 E/85 

( 1 ) Dz.U. C 181 z 21.6.2012, s. 137. 

Wtorek, 23 października 2012 r.
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