
Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

— Środki zapobiegające przestępczości transgranicznej, poważ-
nej i zorganizowanej oraz walka z tymi zjawiskami, 
w szczególności handel narkotykami, handel ludźmi, 
wykorzystywanie seksualne dzieci oraz projekty mające na 
celu identyfikację i likwidację sieci przestępczych, ochronę 
gospodarki przed infiltracją przez przestępców oraz ograni-
czenie zachęt finansowych poprzez zajmowanie, zamrażanie 
oraz orzekanie przepadku mienia pochodzącego z przestęp-
stwa.

— Środki zapobiegające przestępczości transgranicznej, poważ-
nej i zorganizowanej oraz walka z tymi zjawiskami, 
w szczególności handel narkotykami, handel ludźmi, 
wykorzystywanie seksualne dzieci i dystrybucja obrazów 
przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci oraz 
projekty mające na celu identyfikację i likwidację sieci 
przestępczych, ochronę gospodarki przed infiltracją przez 
przestępców oraz ograniczenie zachęt finansowych poprzez 
zajmowanie, zamrażanie oraz orzekanie przepadku mienia 
pochodzącego z przestępstwa.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – nowy punkt po punkcie ostatnim

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

— Środki zmierzające do nawiązania ściślejszej współpracy 
Unii z państwami trzecimi (szczególnie z państwami 
położonymi na zewnętrznych granicach Unii) oraz opraco-
wanie i wdrożenie operacyjnych planów działania mających 
na celu realizację wyżej wymienionych priorytetów strate-
gicznych Unii.

P7_TA(2013)0023

Umowa o partnerstwie i współpracy między UE i Irakiem ***

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie projektu decyzji Rady 
w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami 
członkowskimi z jednej strony a Republiką Iraku z drugiej strony (10209/2012 – C7-0189/2012 – 2010/0310 

(NLE))

(Zgoda)

(2015/C 440/32)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt decyzji Rady (10209/2012),

— uwzględniając projekt Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi 
z jednej strony a Republiką Iraku z drugiej strony (05784/2011),

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 79 ust. 3, art. 91, art. 100, art. 192 
ust. 1, art. 194, art. 207, art. 209 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7- 
0189/2012),
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— uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 7 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinię Komisji Handlu Międzynarodowego (A7–0411/ 
2012),

1. wyraża zgodę na przyjęcie umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji oraz rządom 
i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Republiki Iraku. 

P7_TA(2013)0025

Umowa przejściowa ustanawiająca ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między 
państwami Afryki Wschodniej i Południowej a WE ***

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie projektu decyzji Rady 
w sprawie zawarcia Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między 
państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami 

członkowskimi, z drugiej strony (11699/2012 – C7-0193/2012 – 2008/0251(NLE))

(Zgoda)

(2015/C 440/33)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt decyzji Rady (11699/2012),

— uwzględniając Umowę przejściową ustanawiającą ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami 
Afryki Wschodniej i Południowej z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej 
strony (1),

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 ust. 4, art. 209 ust. 2 i art. 218 
ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0193/2012),

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

— uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Rozwoju (A7-0431/2012),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom 
i parlamentom państw członkowskich oraz Madagaskaru, Mauritiusu, Seszeli i Zimbabwe. 
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(1) Dz.U. L 111 z 24.4.2012, s. 2.


