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III
(Akty przygotowawcze)

PARLAMENT EUROPEJSKI
Żywe zwierzęta i ich świeże mięso ***I
P7_TA(2010)0069
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wniosku
dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego decyzję Rady 79/542/EWG
ustalającą wykaz państw trzecich lub części państw trzecich i ustanawiającą warunki zdrowia
zwierząt i ludzi oraz warunki wystawiania świadectw weterynaryjnych dla przywożonych do
Wspólnoty pewnych żywych zwierząt i ich świeżego mięsa (COM(2009)0516 – C7-0211/2009 –
2009/0146(COD))
(2011/C 4 E/09)
(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2009)0516),

— uwzględniając art. 251 ust. 2, art. 37 oraz art. 152 ust. 4 lit. (b) Traktatu WE, zgodnie z którymi
Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0211/2009),

— uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Radyzatytułowany „Konsekwencje
wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych”
(COM(2009)0665),

— uwzględniając art. 294 ust. 3 oraz art. 43 ust. 2 i art. 168 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej,

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 grudnia 2009 r. (1),

— po konsultacji z Komitetem Regionów,

— uwzględniając art. 55 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego
i Bezpieczeństwa Żywności (A7– 0018/2010),
(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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1.

przyjmuje w pierwszym czytaniu przedstawione poniżej stanowisko;

2.
zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie
znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;
3.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji
i parlamentom krajowym.

P7_TC1-COD(2009)0146
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 marca 2010 r.
w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2010/UE uchylającej decyzję Rady
79/542/EWG ustalającą wykaz państw trzecich lub części państw trzecich i ustanawiającej warunki
zdrowia zwierząt i ludzi oraz warunki wystawiania świadectw weterynaryjnych dla
przywożonych do Wspólnoty pewnych żywych zwierząt i ich świeżego mięsa
(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej
wersji aktu prawnego, decyzji nr 477/2010/UE.)

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Litwa/
wytwórstwo mebli
P7_TA(2010)0070
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego
decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu
Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia
17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny
budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2010)0058 – C7-0041/2010 –
2010/2035(BUD))
(2011/C 4 E/10)
Parlament Europejski,
— uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0058 –
C7-0041/2010),
— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (1)
(IIA z dnia 17 maja 2006 r.), a w szczególności jego pkt 28,
— uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1927/2006 z dnia 20 grudnia
2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2) (rozporządzenie w sprawie
EFG),
— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
(A7-0047/2010),
(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
(2) Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
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