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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu  zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przyjęcia statutu 
Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) przez Unię Europejską
(08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE))

(Procedura zgody - ponowne przekazanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady w sprawie przyjęcia statutu Międzynarodowej 
Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) przez Unię Europejską (08612/2010), 

– uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2009)0326),

– uwzględniając swoje stanowisko z dnia 20 października 2009 r.1,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. 
„Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających 
międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665 i COM(2010)0147),

– uwzględniając art. 194 ust. 2 oraz art. 218 ust. 6 drugi akapit lit. a) Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Rada zwróciła się do Parlamentu 
o wyrażenie zgody (C7-0109/2010),

– uwzględniając art. 59 ust. 3, art. 81 oraz art. 90 ust. 8 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię 
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności (A7-0000/2010),

1. wyraża zgodę na przyjęcie statutu;

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

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA (2009)0030.


