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Porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące
dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi ***
P7_TA(2011)0353
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie projektu
decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską
a Królestwem Norwegii dotyczącego dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi na
podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (14206/2010 – C70101/2011 – 2010/0243(NLE))
(2013/C 51 E/38)
(Zgoda)
Parlament Europejski,
— uwzględniając projekt decyzji Rady (14206/2010),
— uwzględniając projekt Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem
Norwegii dotyczącego dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi na podstawie art. 19
Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (14372/2010),
— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 ust. 4 akapit
pierwszy oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(C7-0101/2011),
— uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 8 Regulaminu,
— uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi (A7-0276/2011),
1.

wyraża zgodę na zawarcie porozumienia;

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

Rozszerzenie na Księstwo Liechtensteinu stosowania umowy WE/Szwajcaria
w sprawie handlu produktami rolnymi ***
P7_TA(2011)0354
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie projektu
decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską
i Księstwem Liechtensteinu zmieniającej Dodatkowe porozumienie pomiędzy Wspólnotą
Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu rozszerzające na Księstwo
Liechtensteinu stosowanie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską
w sprawie handlu produktami rolnymi (16209/2010 – C7– 0125/2011 – 2010/0313(NLE))
(2013/C 51 E/39)
(Zgoda)
Parlament Europejski,
— uwzględniając projekt decyzji Rady (16209/2010),
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— uwzględniając projekt Umowy między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechten
steinu zmieniającej Dodatkowe porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwaj
carską i Księstwem Liechtensteinu rozszerzające na Księstwo Liechtensteinu stosowanie umowy między
Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi
(16210/2010),
— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 ust. 4 akapit
pierwszy oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(C7–0125/2011),
— uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 8 Regulaminu,
— uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7–0248/2011),
1.

wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak
również rządom i parlamentom państw członkowskich, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Księstwu Liechten
steinu.

Konwencja w sprawie ochrony pełnomorskich zasobów rybnych na połu
dniowym Oceanie Spokojnym i zarządzania nimi ***
P7_TA(2011)0355
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie projektu
decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji w sprawie ochrony
pełnomorskich zasobów rybnych na południowym Oceanie Spokojnym i zarządzania nimi
(08135/2011 – C7-0098/2011 – 2011/0047(NLE))
(2013/C 51 E/40)
(Zgoda)
Parlament Europejski,
— uwzględniając projekt decyzji Rady (08135/2011),
— uwzględniając Konwencję w sprawie ochrony pełnomorskich zasobów rybnych na południowym
Oceanie Spokojnym i zarządzania nimi (08135/2011),
— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 43 ust. 2 oraz art.
218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0098/2011),
— uwzględniając art. 81 i art. 90 ust. 8 Regulaminu,
— uwzględniając zalecenie Komisji Rybołówstwa (A7-0274/2011),
1.

wyraża zgodę na zatwierdzenie konwencji;

2.
zwraca się do Komisji, by aktywnie działała na wszelkich forach, zarówno międzynarodowych, jak
i dwustronnych, na których mogłyby być obecne państwa z flotami zainteresowanymi połowami w regionie
objętym konwencją, na rzecz jej podpisania, ratyfikacji i wdrożenia w celu przyspieszenia jej wejścia
w życie;
3.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak
również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi Nowej Zelandii jako depozytariuszowi
konwencji.

