
P7_TC1-COD(2012)0165 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 października 
2012 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2012/UE w sprawie 
zmiany decyzji Rady 2003/17/WE poprzez wydłużenie okresu jej stosowania oraz aktualizację 
nazwy państwa trzeciego oraz nazw 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 1105/2012/UE.) 

Ochrona i zrównoważona eksploatacja zasobów rybołówstwa w ramach 
wspólnej polityki rybołówstwa ***I 

P7_TA(2012)0391 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji 
zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (COM(2012)0277 – 

C7-0137/2012 – 2012/0143(COD)) 

(2014/C 72 E/15) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2012)0277), 

— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie 
z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0137/2012), 

— 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 22 października 2012 r., 
do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjo
nowaniu Unii Europejskiej], 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A7-0314/2012), 

1. zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić 
znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, 
a także parlamentom narodowym.

PL 11.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 72 E/99 

( 1 ) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 

Czwartek, 25 października 2012 r.



P7_TC1-COD(2012)0143 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 października 
2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2012 
dotyczącego zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony 

i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 1152/2012). 

Ochrona oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych 
*** 

P7_TA(2012)0392 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 
projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką 
Mołdowy w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków 

spożywczych (08741/2012 – C7-0173/2012 – 2012/0069(NLE)) 

(2014/C 72 E/16) 

(Zgoda) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając projekt decyzji Rady (08741/2012), 

— uwzględniając projekt Umowy między Unią Europejską a Republiką Mołdowy w sprawie ochrony 
oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych (08742/2012), 

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 207 ust. 4 
akapit pierwszy oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt v) i art. 218 ust. 7 Traktatu o funk
cjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0173/2012), 

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

— uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0272/2012), 

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak 
również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Mołdowy.

PL C 72 E/100 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.3.2014 

Czwartek, 25 października 2012 r.
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