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— având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 4 mai 2012 (1),
— având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 9 iulie 2012 de
aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene,
— având în vedere articolele 55 și 37 din Regulamentul său de procedură,
— având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7-0203/2012),
1.

adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.
solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial
propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;
3.
încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor
naționale poziția Parlamentului.
___________
(1) JO C 225, 27.7.2012, p. 174.

P7_TC1-COD(2011)0285
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 septembrie 2012 în vederea
adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește schema de
plată unică și sprijinul acordat viticultorilor
(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu, poziția Parlamentului corespunde cu actul legislativ final,
Regulamentul (UE) nr. 1028/2012.)

Cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței
interne ***I
P7_TA(2012)0317
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 septembrie 2012 referitoare la propunerea de
regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cooperarea administrativă prin
intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”) (COM(2011)0522 –
C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))
(2013/C 353 E/35)
(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)
Parlamentul European,
— având în vedere
(COM(2011)0522),

propunerea

Comisiei

prezentată

Parlamentului

European

și

Consiliului

— având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0225/2011),
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— având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
— având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 7 decembrie 2011 (1),
— având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 23 mai 2012 de
aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene,
— având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,
— având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-0068/2012),
1.

adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.
solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial
propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;
3.
încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, precum și parlamentelor
naționale poziția Parlamentului.
___________
(1) JO C 43, 15.2.2012, p. 14.

P7_TC1-COD(2011)0226
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 septembrie 2012 în vederea
adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind
cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne și de
abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”)
(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu, poziția Parlamentului corespunde cu actul legislativ final,
Regulamentul (UE) nr. 1024/2012.)

Sistemul comun de impozitare aplicabil plăților de dobânzi și de redevențe
efectuate între societăți asociate din state membre diferite *
P7_TA(2012)0318
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 septembrie 2012 referitoare la propunerea de
directivă a Consiliului privind sistemul comun de impozitare aplicabil plăților de dobânzi și de
redevențe efectuate între societăți asociate din state membre diferite (reformare) (COM(2011)0714 –
C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))
(2013/C 353 E/36)
(Procedura legislativă specială – consultare – reformare)
Parlamentul European,
— având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2011)0714),
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