
 

 

P7_TA(2014)0192 

Gwarancja UE dla EBI na pokrycie ewentualnych strat poniesionych w 

związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty 

inwestycyjne poza granicami Unii ***I 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie 

wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia 

gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie ewentualnych strat 

poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty 

inwestycyjne poza granicami Unii (COM(2013)0293 – C7-0145/2013 – 2013/0152(COD)) 

 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2013)0293), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 209 i 212 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, na mocy których Komisja przedłożyła wniosek Parlamentowi (C7-

0145/2013), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając zobowiązanie złożone przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 

20 grudnia 2013 r. do przyjęcia stanowiska Parlamentu zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz związane z nim oświadczenie dołączone do 

protokołu z Coreper, o którym powiadomiono Parlament pismem z tego samego dnia, 

– uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinie Komisji Spraw 

Zagranicznych, Komisji Rozwoju, Komisji Handlu Międzynarodowego oraz Komisji 

Gospodarczej i Monetarnej (A7-0392/2013), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

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

wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 

Komisji, a także parlamentom narodowym. 



 

 

 
P7_TC1-COD(2013)0152 

 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 marca 

2014 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr .../2014/UE 

w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie 

strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi 

projekty inwestycyjne poza granicami Unii  

 

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

Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji nr 466/2014/UE.) 


