
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)0217 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 października 
2012 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2012/UE w sprawie 

Europejskiego Roku Obywateli (2013) 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, decyzji nr 1093/2012/UE.) 

Powołanie członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Leonard Orban) 

P7_TA(2012)0374 

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie powołania Leonarda 
Orbana na członka Trybunału Obrachunkowego (C7-0153/2012 – 2012/0805(NLE)) 

(2014/C 68 E/16) 

(Konsultacja) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając art. 286 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada 
skonsultowała się z Parlamentem (C7-0153/2012), 

— uwzględniając art. 108 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0296/2012), 

A. mając na uwadze, że Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego dokonała oceny kwalifi
kacji kandydata, zwłaszcza pod kątem wymogów określonych w art. 286 ust. 1 Traktatu o funkcjono
waniu Unii Europejskiej, 

B. mając na uwadze, że na posiedzeniu w dniu 26 września 2012 r. Komisja Kontroli Budżetowej 
przystąpiła do przesłuchania kandydata zgłoszonego przez Radę na stanowisko członka Trybunału 
Obrachunkowego, 

1. wydaje opinię negatywną w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania Leonarda Orbana na 
członka Trybunału Obrachunkowego; 

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

PL C 68 E/86 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.3.2014 

Wtorek, 23 października 2012 r.
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