
P7_TA(2013)0177

Zmiana Umowy między Wspólnotą Europejską a Ukrainą o ułatwieniach w wydawaniu wiz 
***

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie projektu decyzji Rady 
w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Ukrainą zmieniającej Umowę między Wspólnotą 

Europejską a Ukrainą o ułatwieniach w wydawaniu wiz (12282/2012 – C7-0200/2012 – 2012/0138(NLE))

(Zgoda)

(2016/C 045/35)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt decyzji Rady (12282/2012),

— uwzględniając Umowę między Unią Europejską a Ukrainą zmieniającą Umowę między Wspólnotą Europejską a Ukrainą 
o ułatwieniach w wydawaniu wiz (11044/2012),

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 77 ust. 2 lit. a) oraz art. 218 ust. 6 
akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0200/2012),

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

— uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji 
Spraw Zagranicznych (A7–0059/2013);

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

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

P7_TA(2013)0178

Umowa między Unią Europejską a Republiką Mołdawii o ułatwieniach w wydawaniu wiz 
***

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie projektu decyzji Rady 
dotyczącej zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Mołdawii zmieniającej Umowę między 
Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdawii o ułatwieniach w wydawaniu wiz (12012/2012 – C7-0201/2012 – 

2012/0140(NLE))

(Zgoda)

(2016/C 045/36)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt decyzji Rady (12012/2012),

— uwzględniając Umowę między Unią Europejską a Republiką Mołdawii zmieniającą Umowę między Wspólnotą 
Europejską a Republiką Mołdawii o ułatwieniach w wydawaniu wiz (10871/2012),

C 45/180 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.2.2016

Czwartek, 18 kwietnia 2013 r.



— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 77 ust. 2 lit. a oraz art. 218 ust. 
6 akapit drugi lit. a Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0201/2012),

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

— uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0128/2013),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

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

P7_TA(2013)0181

Europejska statystyka w dziedzinie demografii ***I

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski dnia 18 kwietnia 2013 r. do wniosku dotyczącego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie demografii (COM(2011)0903 – 

C7-0518/2011 – 2011/0440(COD)) (1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

(2016/C 045/37)

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Na podstawie art. 175 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej Komisja co trzy lata przedstawia Parlamen-
towi Europejskiemu, Radzie, Komitetowi Ekonomiczno- 
Społecznemu i Komitetowi Regionów sprawozdanie 
w sprawie postępów w urzeczywistnianiu spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Opracowanie 
tych sprawozdań, a także regularne monitorowanie 
zmian sytuacji demograficznej i ewentualnych przyszłych 
wyzwań demograficznych w regionach UE, w tym 
w różnych rodzajach regionów – transgranicznych, 
metropolitalnych, wiejskich, górskich i wyspiarskich – 
wymaga rocznych danych dotyczących regionów na 
poziomie NUTS 3. Ze względu na istnienie znaczących 
różnic regionalnych w zakresie starzenia się ludności 
Eurostatowi powierzono zadanie regularnego opracowy-
wania prognoz regionalnych w celu uzupełnienia obrazu 
demograficznego regionów NUTS 2 w Unii Europejskiej.

(4) Na podstawie art. 175 akapit drugi Traktatu o funkcjo-
nowaniu Unii Europejskiej Komisja co trzy lata przed-
stawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komitetowi 
Ekonomiczno- Społecznemu i Komitetowi Regionów 
sprawozdanie w sprawie postępów w urzeczywistnianiu 
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Op-
racowanie tych sprawozdań, a także regularne monito-
rowanie zmian sytuacji demograficznej i ewentualnych 
przyszłych wyzwań demograficznych w regionach Unii, 
w tym w różnych rodzajach regionów – transgranicz-
nych, metropolitalnych, wiejskich, górskich i wyspiarskich 
– wymaga rocznych danych dotyczących regionów na 
poziomie NUTS 3. Ze względu na istnienie znaczących 
różnic regionalnych w zakresie starzenia się ludności 
Komisji (Eurostatowi) powierzono zadanie regularnego 
opracowywania prognoz regionalnych w celu uzupełnie-
nia obrazu demograficznego regionów NUTS 2 w Unii 
Europejskiej.

5.2.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 45/181

Czwartek, 18 kwietnia 2013 r.

(1) Sprawa została odesłana do właściwej Komisji w celu ponownego rozpatrzenia zgodnie z art. 57 ust. 2 akapit drugi (A7-0050/ 
2013).


