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Europejski jednolity rynek łączności elektronicznej ***II 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 27 października 2015 r. 

dotyczące Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące 

stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia 

otwartego internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi 

powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw 

użytkowników i rozporządzenia (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych 

sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 

2013/0309(COD)) 

 

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (10788/2/2015 – C8-

0294/2015), 

– uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną przez parlamenty Irlandii, Malty i 

Szwecji oraz austriacki Bundesrat w ramach Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad 

pomocniczości i proporcjonalności, zawierające stwierdzenie, że projekt aktu 

ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 21 

stycznia 2014 r.1, 

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 31 stycznia 2014 r.2, 

– uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu3 dotyczące wniosku 

Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0627), 

– uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art. 76 Regulaminu, 

                                                 
1  Dz.U. C 177 z 11.6.2014, s. 64. 
2  Dz.U. C 126 z 26.4.2014, s. 53. 
3  Teksty przyjęte w dniu 3.4.2014, P7_TA(2014)0281. 



 

 

– uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Przemysłu, 

Badań Naukowych i Energii (A8-0300/2015), 

1. zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu; 

2. stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady 

aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

4. zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po 

stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do 

przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 

 

 

 


