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Dotyczy:

Wniosek dotyczący 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 Europejska jest stroną (pierwsze czytanie)
Przyjęcie aktu ustawodawczego (AU + O)

1.

W dniu 21 czerwca 2012 r. Komisja przekazała Radzie wyżej wymieniony wniosek 1, którego
podstawą prawną jest art. 207 ust. 2 TFUE.

2.

Zgodnie z postanowieniami wspólnej deklaracji w sprawie praktycznych zasad dotyczących
stosowania procedury współdecyzji 2 Rada, Parlament Europejski i Komisja kontaktowały się
ze sobą w sposób nieformalny w celu osiągnięcia porozumienia w tej sprawie w pierwszym
czytaniu.

3.

Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko w pierwszym czytaniu dotyczące tego
wniosku Komisji w dniu 16 kwietnia 2014 r. Wynik głosowania w Parlamencie Europejskim
jest odzwierciedleniem kompromisowego porozumienia wypracowanego przez instytucje,
powinien więc być dla Rady możliwy do zaakceptowania 3.
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4.

W związku z tym Komitet Stałych Przedstawicieli jest proszony o potwierdzenie swojej
zgody i zaproponowanie Radzie, by:
–

zatwierdziła stanowisko Parlamentu Europejskiego w wersji przedstawionej w dok. PECONS 92/14 jako punkt A porządku jednego z najbliższych posiedzeń;

–

postanowiła o zamieszczeniu w protokole tego posiedzenia oświadczeń
przedstawionych w addendach 1 i 2 do niniejszej noty;

–

postanowiła o opublikowaniu oświadczenia zamieszczonego w addendum 1
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wraz z aktem ustawodawczym.

Jeżeli Rada zatwierdzi stanowisko Parlamentu Europejskiego, akt ustawodawczy zostanie
przyjęty.
Po podpisaniu przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego Rady
akt ustawodawczy zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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