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Przejściowa umowa o partnerstwie gospodarczym między WE a Afryką Środkową ***

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie projektu decyzji Rady 
w sprawie zawarcia Przejściowej umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej 
państwami członkowskimi z jednej strony, a stroną Środkowoafrykańską, z drugiej strony (14757/2012 – C7- 

0369/2012 – 2008/0139(NLE))

(Zgoda)

(2016/C 065/51)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt decyzji Rady (14757/2012),

— uwzględniając projekt Przejściowej umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a stroną Środkowoafrykańską, z drugiej strony (13485/2011),

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207, art. 211 i art. 218 ust. 6 akapit 
drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0369/2012),

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

— uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Rozwoju (A7-0190/2013),

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 Republiki Kamerunu. 

P7_TA(2013)0273

Druga zmiana umowy z Kotonu z dnia 23 czerwca 2000 r. ***

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie projektu decyzji Rady 
dotyczącej zawarcia Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw 
Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej 
strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 

25 czerwca 2005 r. (16894/2011 – C7-0469/2011 – 2011/0207(NLE))

(Zgoda)

(2016/C 065/52)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt decyzji Rady (16894/2011),

— uwzględniając Umowę zmieniającą po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, 
Karaibów i Pacyfiku z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, podpisaną 
w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (09565/ 
2010) (1),

19.2.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 65/257

Czwartek, 13 czerwca 2013 r.

(1) Dz.U. L 287 z 4.11.2010, s. 3.



— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 217 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi 
lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0469/2011),

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

— uwzględniając zalecenie Komisji Rozwoju oraz opinię Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0110/2013),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2. wyraża stanowcze zastrzeżenia do części umowy, które nie odzwierciedlają stanowiska Parlamentu Europejskiego ani 
wartości Unii;

3. wzywa wszystkie strony do dokonania odpowiedniego przeglądu niesatysfakcjonujących klauzul w ramach trzeciego 
przeglądu umowy, w tym wyraźnego wprowadzenia w art. 8 ust. 4 zasady niedyskryminacji ze względu na orientację 
seksualną;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom 
i parlamentom państw członkowskich oraz członków grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. 

P7_TA(2013)0275

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego ***I

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego 

wykorzystywania informacji sektora publicznego (COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

(2016/C 065/53)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2011)0877),

— uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0502/2011),

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

— uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości 
i proporcjonalności przez szwedzki Riksdag, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny 
z zasadą pomocniczości,

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (1),

— uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 19 kwietnia 2013 r., do zatwierdzenia 
stanowiska Parlamentu Europejskiego, 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 Rynku Wewnętrznego 
i Ochrony Konsumentów, Komisji Kultury i Edukacji oraz Komisji Prawnej (A7-0404/2012),

C 65/258 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.2.2016

Czwartek, 13 czerwca 2013 r.

(1) Dz.U. C 191 z 29.6.2012, s. 129.


