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Termin ósmych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach 
bezpośrednich *

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie projektu decyzji Rady 
w sprawie ustalenia terminu ósmych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach 

bezpośrednich (07279/2013 – C7-0068/2013 – 2013/0802(CNS))

(Konsultacja)

(2016/C 055/30)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Rady (07279/2013),

— uwzględniając art. 11 ust. 2 akapit drugi Aktu dotyczącego wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 
w powszechnych wyborach bezpośrednich (1), zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0068/ 
2013),

— uwzględniając rezolucję z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. (2),

— uwzględniając art. 55 i art. 46 ust. 1 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0138/2013),

1. zatwierdza projekt Rady;

2. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez 
Parlament;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia 
znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego stanowiska Parlamentu Radzie, a także do 
wiadomości rządów i parlamentów państw członkowskich i Republiki Chorwacji. 

P7_TA(2013)0200

Bezpieczeństwo działalności związanej z poszukiwaniem, badaniem i eksploatacją pod-
morskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego ***I

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej z poszuki-
waniem, badaniem i eksploatacją podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (COM(2011)0688 – C7-0392/ 

2011 – 2011/0309(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

(2016/C 055/31)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0688),
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Wtorek, 21 maja 2013 r.

(1) Akt załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z 20 września 1976 r. (Dz.U. L 278 z 8.10.1976, s. 1) zmienionej 
decyzją Rady 93/81/Euratom, EWWiS, EWG (Dz.U. L 33 z 9.2.1993, s. 15) i decyzją Rady 2002/772/WE, Euratom (Dz.U. L 283 
z 21.10.2002, s. 1).

(2) Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0462.



— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi 
wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0392/2011),

— uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 22 lutego 2012 r. (1),

— po konsultacji z Komitetem Regionów,

— uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 6 marca 2013 r. do zatwierdzenia 
stanowiska Parlamentu zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

— uwzględniając art. 55 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jak również Komisji Prawnej (A7-0121/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

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

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

P7_TC1-COD(2011)0309

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 21 maja 2013 r. w celu przyjęcia 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/…/UE w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze 

złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich oraz zmiany dyrektywy 2004/35/WE

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu 
prawnego, dyrektywy 2013/30/UE.) 

12.2.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 55/139

Wtorek, 21 maja 2013 r.

(1) Dz.U. C 143 z 22.5.2012, s. 107.


