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Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 353 E/195
Wtorek, 11 września 2012 r.

— uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 4 maja 2012 r. (1),
— uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 9 lipca 2012 r., do
zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjono
waniu Unii Europejskiej,
— uwzględniając art. 55 i 37 Regulaminu,
— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0203/2012),
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.
___________
(1) Dz.U. C 225 z 27.7.2012, s. 174.

P7_TC1-COD(2011)0285
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 września 2012 r.
w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2012 w sprawie
zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do systemu płatności jednolitych
i wsparcia dla plantatorów winorośli
(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej
wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 1028/2012)

Współpraca administracyjna za pośrednictwem systemu wymiany informacji na
rynku ewnętrznym ***I
P7_TA(2012)0317
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wniosku
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy
administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym
(„rozporządzenie w sprawie IMI”) (COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))
(2013/C 353 E/35)
(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)
Parlament Europejski,
— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2011)0522),
— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie
z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0225/2011),
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Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wtorek, 11 września 2012 r.

— uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 7 grudnia 2011 r. (1),
— uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 23 maja 2012 r., do
zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjono
waniu Unii Europejskiej,
— uwzględniając art. 55 Regulaminu,
— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-0068/2012),
1.

przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.
zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie
znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;
3.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parla
mentom narodowym.
___________
(1) Dz.U. C 43 z 15.2.2012, s. 14.

P7_TC1-COD(2011)0226
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 września 2012 r.
w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2012 w sprawie
współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku
wewnętrznym i uchylającego decyzję Komisji 2008/49/WE („rozporządzenie w sprawie IMI”)
(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej
wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 1024/2012.)

Wspólny system opodatkowania stosowany do odsetek oraz należności licencyj
nych *
P7_TA(2012)0318
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wniosku
dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do
odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw
członkowskich (wersja przekształcona) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))
(2013/C 353 E/36)
(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja – przekształcenie)
Parlament Europejski,
— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2011)0714),
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