
 

 

P7_TA(2014)0419 

Odpowiedzialność finansowa związana z trybunałami do spraw 

rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem, utworzonymi na 

mocy umów międzynarodowych, których Unia Europejska jest stroną ***I 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego 

ramy zarządzania odpowiedzialnością finansową związaną z trybunałami do spraw 

rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem, utworzonymi na mocy umów 

międzynarodowych, których Unia jest stroną (COM(2012)0335 – C7-0155/2012 – 

2012/0163(COD)) 

 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2012)0335), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję 

(C7–0155/2012), 

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

– uwzględniając zobowiązanie złożone przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 4 

kwietnia 2014 r. do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art.55 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0124/2013), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu1; 

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

niniejszej rezolucji; 

3. 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; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 

Komisji, a także parlamentom narodowym. 

                                                 
1 Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte dnia 23 maja 2013 r. (Teksty przyjęte, 

P7_TA(2013)0219). 



 

 

P7_TC1-COD(2012)0163 

 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 

2014 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

.../2014 ustanawiającego ramy zarządzania odpowiedzialnością finansową związaną 

z trybunałami do spraw rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem, 

utworzonymi na mocy umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska 
 

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

Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 912/2014.) 



 

 

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ 

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 

Przyjęcie i stosowanie niniejszego rozporządzenia pozostaje bez uszczerbku dla podziału 

kompetencji ustanowionego w Traktatach i nie jest interpretowane jako wykonywanie przez 

Unię kompetencji dzielonych, w obszarach, w których kompetencja Unii nie została wykonana.  

 

 


