
Minimalny poziom wyszkolenia marynarzy 

P7_TA(2012)0384 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia 

marynarzy (COM(2011)0555 – C7-0246/2011 – 2011/0239(COD)) 

(2014/C 68 E/26) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0555), 

— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 100 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie 
z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0246/2011), 

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

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

— po konsultacji z Komitetem Regionów, 

— uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 27 czerwca 2012 r., do 
zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjono
waniu Unii Europejskiej, 

— zgodnie z art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych (A7-0162/2012), 

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. 69. 

Wtorek, 23 października 2012 r.



P7_TC1-COD(2011)0239 

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

zmiany dyrektywy 2008/106/WE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, dyrektywy 2012/35/UE.) 

Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie 
między WE i Izraelem w sprawie oceny zgodności i zatwierdzania wyrobów 
przemysłowych (CAA) *** 

P7_TA(2012)0385 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z 23 października 2012 r. w sprawie projektu 
decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego 
stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej 
strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, dotyczącego oceny zgodności oraz akceptacji 

wyrobów przemysłowych (CAA) (12428/2012 – C7-0205/2012 – 2009/0155(NLE)) 

(2014/C 68 E/27) 

(Zgoda) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając projekt decyzji Rady (12428/2012), 

— uwzględniając Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Euro
pejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony,, a Państwem Izrael, z drugiej strony ( 1 ), który 
wszedł w życie dnia 20 listopada 1995 r., 

— uwzględniając projekt Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie 
między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, 
z drugiej strony, dotyczącego oceny zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (CAA) 
(05212/2010), 

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207, art. 218 ust. 6 
akapit drugi lit. a) ppkt (v) i art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(C7-0205/2012), 

— uwzględniając pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000129/2012 złożone przez Komisję Handlu 
Międzynarodowego i Komisję Spraw Zagranicznych, w którym zwrócono się do Komisji o zdefiniowanie 
zakresu właściwości terytorialnej izraelskich organów odpowiedzialnych; 

— uwzględniając odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej, przekazane przez komisarza ds. 
handlu, Karela De Guchta, na posiedzeniu plenarnym w dniu 3 lipca 2012 r., w których Komisja 
wyjaśniła wszystkie wątpliwości komisji INTA i AFET, 

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

PL 7.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 68 E/119 

( 1 ) Dz.U. L 147 z 21.6.2000, s. 3. 

Wtorek, 23 października 2012 r.
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