
P7_TA(2012)0471 

Przepisy przejściowe w zakresie dwustronnych umów inwestycyjnych między 

państwami członkowskimi a państwami trzecimi ***II 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie 

stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy przejściowe w zakresie dwustronnych 

umów inwestycyjnych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi 

(11917/1/2012 – C7–0328/2012 – 2010/0197(COD)) 

 

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu (11917/1/2012 – C7-

0328/2012), 

– uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu1 dotyczące wniosku Komisji 

przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0344), 

– uwzględniając pismo przewodniczącego Komisji Handlu Międzynarodowego z dnia 31 

maja 2012 r., w którym zalecił on przyjęcie na posiedzeniu plenarnym stanowiska Rady w 

pierwszym czytaniu, 

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

– uwzględniając art. 72 Regulaminu, 

– uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Handlu 

Międzynarodowego (A7-0389/2012), 

1. zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu; 

2. zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji załączone do niniejszej 

rezolucji; 

3. stwierdza, że akt ustawodawczy zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu 

ustawodawczego, zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

5. 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, publikacji tego aktu wraz z odnoszącym się 

doń oświadczeniem Parlamentu, Rady i Komisji w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej; 

6. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 

                                                 
1 Dz.U. C 377 E z 7.12.2012, s. 203. 



Komisji, a także parlamentom narodowym. 

ZAŁĄCZNIK<BRK>DO REZOLUCJI 
USTAWODAWCZEJ 

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 

 

Fakt, że niniejsze rozporządzenie, w tym motywy 17, 18 i 19, przewiduje korzystanie 

z procedur, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 182/2011, nie stanowi precedensu 

w odniesieniu do przyszłych uregulowań zezwalających Unii na upoważnienie państw 

członkowskich na mocy art. 2 ust. 1 TFUE do stanowienia praw i przyjmowania prawnie 

wiążących aktów w dziedzinach należących do wyłącznej kompetencji Unii. Ponadto w 

niniejszym rozporządzeniu korzystanie z procedury doradczej, a nie z procedury sprawdzającej, 

nie jest traktowane jako precedens w odniesieniu do przyszłych uregulowań ustanawiających 

ramy wspólnej polityki handlowej. 

 

 

 

 


