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Międzynarodowe dochodzenie alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny *

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
decyzji Rady zmieniającej załączniki II i III do decyzji Rady z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia 
w imieniu Unii Europejskiej Konwencji haskiej z dnia 23 listopada 2007 r. o międzynarodowym dochodzeniu 

alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny (COM(2013)0035 – C7-0045/2013 – 2013/0019(NLE))

(Konsultacja)

(2016/C 045/32)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2013)0035),

— uwzględniając Konwencję haską z dnia 23 listopada 2007 r. o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz 
dzieci i innych członków rodziny,

— uwzględniając art. 81 ust. 3 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na 
mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0045/2013),

— uwzględniając art. 55 oraz art. 90 ust. 7 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7-0091/2013),

1. zatwierdza zmianę załączników II i III do decyzji Rady 2011/432/UE w wersji zaproponowanej przez Komisję;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, rządom 
i parlamentom państw członkowskich oraz Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego. 

P7_TA(2013)0173

Preliminarz wpływów i wydatków w roku budżetowym 2014: Sekcja 1 – Parlament

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie preliminarza wpływów i wydatków 
Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2014 (2013/2018(BUD))

(2016/C 045/33)

Parlament Europejski,

— uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

— uwzględniając rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 z 25 października 2012 r. w sprawie przepisów 
finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii i uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) 
nr 1605/2002 (1), w szczególności jego art. 36,

— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (2),

5.2.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 45/169

Środa, 17 kwietnia 2013 r.

(1) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
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