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(Akty przygotowawcze)

PARLAMENT EUROPEJSKI

P7_TA(2013)0191

Umowa UE-Sri Lanka w sprawie pewnych aspektów przewozów lotniczych ***

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie projektu decyzji Rady 
w sprawie zawarcia Umowy dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych między Unią Europejską 
a rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki (15318/2012 – C7-0391/2012 – 2012/0018(NLE))

(Zgoda)

(2016/C 055/27)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt decyzji Rady (15318/2012),

— uwzględniając umowę między Unią Europejską a rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki dotyczącej 
pewnych aspektów przewozów lotniczych (08176/2012),

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 100 ust. 2, art. 218 ust. 6 akapit 
drugi lit. a) i art. 218 ust. 8 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0391/2012),

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

— uwzględniając zalecenie Komisji Transportu i Turystyki (A7-0169/2013),

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 Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki. 

P7_TA(2013)0192

Ściślejsza współpraca między Unią Europejską a Europejską Organizacją ds. Bezpieczeństwa 
Żeglugi Powietrznej ***

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie projektu decyzji Rady 
w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską i Europejską Organizacją ds. Bezpieczeństwa Żeglugi 
Powietrznej ustanawiającej ogólne ramy ściślejszej współpracy (05822/2013 – C7-0044/2013 – 2012/0213 (NLE))

(Zgoda)

(2016/C 055/28)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt decyzji Rady (05822/2013),
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— uwzględniając decyzję Rady w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej oraz tymczasowego stosowania Umowy 
ustanawiającej ogólne ramy ściślejszej współpracy między Unią Europejską i Europejską Organizacją ds. Bezpieczeństwa 
Żeglugi Powietrznej (13792/2012),

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 100 ust. 2 oraz art. 218 ust. 6 akapit 
drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0044/2013),

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

— uwzględniając zalecenie Komisji Transportu i Turystyki (A7-0157/2013),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, rządom 
i parlamentom państw członkowskich oraz Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej. 

P7_TA(2013)0193

Zmiana rozporządzenia (EWG/Euratom) nr 354/83 w odniesieniu do deponowania 
historycznych materiałów archiwalnych instytucji w Europejskim Instytucie Uniwersytec-
kim we Florencji ***

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie projektu rozporządzenia 
Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG/Euratom) nr 354/83 w odniesieniu do deponowania historycznych 
materiałów archiwalnych instytucji w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (06867/2013 – C7- 

0081/2013 – 2012/0221(APP))

(Specjalna procedura ustawodawcza – zgoda)

(2016/C 055/29)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt rozporządzenia Rady (06867/2013),

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 352 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (C7–0081/2013),

— uwzględniając art. 81 ust. 1 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenie Komisji Kultury i Edukacji oraz opinię Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7–0156/2013),

1. wyraża zgodę na projekt rozporządzenia Rady;

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