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Jurysdykcja i uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w 

sprawach cywilnych i handlowych ***I 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie 

wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych 

i handlowych (przekształcenie) (COM(2010)0748 – C7-0433/2010 – 2010/0383(COD)) 

 

(Zwykła procedura ustawodawcza – przekształcenie) 

 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2010)0748) oraz 

ocenę skutków przeprowadzoną przez Komisję (SEC(2010)1547), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 67 ust. 4 i art. 81 ust. 2 lit. a), c) i e) Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek 

Parlamentowi (C7-0433/2010), 

– 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 Pierwszą i Drugą Izbę 

Parlamentu Niderlandzkiego, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie 

jest zgodny z zasadą pomocniczości, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 5 maja 

2011 r.1, 

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 

bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych2, 

– uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 24 

października 2012 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 

294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art. 87 i 55 Regulaminu PE, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw 

Socjalnych (A7-0320/2012), 

A. mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych Parlamentu 

Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych 

zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na 

                                                 
1 Dz.U. C 218 z 23.7.2011, s. 78. 
2 Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1. 



uwadze, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych 

aktów z tymi zmianami wniosek zawiera zwykłe ujednolicenie istniejących tekstów, bez 

zmiany co do istoty; 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, biorąc pod uwagę zalecenia 

konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 

wprowadzenie znaczących zmian do przedmiotowego wniosku lub zastąpienie go innym 

tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 

Komisji i parlamentom krajowym. 



P7_TC1-COD(2010)0383 

 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 20 

listopada 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr .../2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania 

w sprawach cywilnych i handlowych (przekształcenie) 

 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 

Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 1215/2012.) 

 


