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Decyzja o upoważnieniu Francji do zawarcia umowy międzynarodowej 
dotyczącej tunelu pod kanałem La Manche ***I 
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 8 października 2020 r. w 
sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 
upoważniającaej Francję do wynegocjowania umowy uzupełniającej Traktat ze 
Zjednoczonym Królestwem dotyczący budowy i eksploatacji stałego połączenia przez 
kanał La Manche przez prywatnych koncesjonariuszy (COM(2020)0622(COR1) – C9-
0211/2020 – 2020/0160(COD)) 
(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2020)0622(COR1)),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 2 ust. 1 i art. 91 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C9-0211/2020),

– uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego z dnia 16 
września 2020 r.1,

– po konsultacji z Komitetem Regionów,

– uwzględniając przekazane pismem z dnia 9 września 2020 r. zobowiązanie 
przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 59, 40 i 163 Regulaminu,

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 

1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.



wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.



P9_TC1-COD(2020)0160

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 8 
października 2020 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2020/... upoważniającaej Francję do wynegocjowania, podpisania i zawarcia umowy 
międzynarodowej uzupełniającej Traktat między Francją a Zjednoczonym Królestwem 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dotyczący budowy i eksploatacji stałego 
połączenia przez kanał La Manche przez prywatnych koncesjonariuszy

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 
Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji (UE) 2020/1531.)


