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Ratyfikacja protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o 

odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem 

morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienie do 

niego, z wyłączeniem aspektów związanych ze współpracą sądową w 

sprawach cywilnych *** 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie 

projektu decyzji Rady w sprawie ratyfikacji przez państwa członkowskie w interesie 

Unii Europejskiej protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o 

odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim 

substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienia do niego, z wyłączeniem 

aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych (13806/2015 – C8-

0410/2015 – 2015/0135(NLE)) 

 

(Zgoda) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając projekt decyzji Rady (13806/2015), 

– uwzględniając Międzynarodową konwencję o odpowiedzialności i odszkodowaniu za 

szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych z 

1996 r. (konwencja SNS z 1996 r.), 

– uwzględniając protokół z 2010 r. do konwencji SNS z 1996 r., 

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 100 

ust. 2 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (C8–0410/2015), 

– uwzględniając decyzję Rady 2002/971/WE z dnia 18 listopada 2002 r. upoważniającą 

państwa członkowskie, w interesie Wspólnoty, do ratyfikowania lub przystąpienia do 

Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną 

z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych z 1996 r. (konwencja 

SNS)1, 

                                                 
1  Dz.U. L 337 z 13.12.2002, s. 55 



 

 

– uwzględniając opinię Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 października 2014 r.1, 

– uwzględniając swoją rezolucję wstępną z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie projektu 

decyzji Rady2, 

– uwzględniając działania podjęte przez Komisję w dniu 4 października 2016 r. w 

następstwie rezolucji wstępnej, 

– uwzględniając opinię w formie pisma w sprawie właściwej podstawy prawnej dla 

przedmiotowego projektu decyzji Rady przyjętą przez Komisję Prawną w dniu 19 

lutego 2016 r.3 oraz załączoną do sprawozdania wstępnego Komisji Prawnej (A8-

0191/2016), 

– uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4, a także art. 108 ust. 7 Regulaminu, 

– uwzględniając zalecenie Komisji Prawnej (A8-0076/2017), 

1. wyraża zgodę na ratyfikację przez państwa członkowskie w interesie Unii Europejskiej 

protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i 

odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych 

i szkodliwych, oraz na przystąpienie do niego, z wyłączeniem aspektów związanych ze 

współpracą sądową w sprawach cywilnych; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich. 
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