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PR_COD_1amCom 

 

 

Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji  

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu) 

 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 

odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.  

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą 

symbolu ▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie 

nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub 

przekreślenie zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/936 w 

sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych 

państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami 

lub innymi szczegółowymi regułami Unii dotyczącymi przywozu 

(COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD)) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2016)0044), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 

Komisję (C8-0022/2016), 

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

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0311/2016), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 

wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym 

tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Uwolnienie więźniów politycznych 

w dniu 22 sierpnia 2015 r. było ważnym 

krokiem, który wraz z szeregiem 

pozytywnych inicjatyw podejmowanych 

przez Republikę Białorusi w ciągu 

ostatnich dwóch lat przyczynił się do 

(2) Uwolnienie więźniów politycznych 

w dniu 22 sierpnia 2015 r. było ważnym 

krokiem, który wraz z szeregiem 

pozytywnych inicjatyw podejmowanych 

przez Republikę Białorusi w ciągu 

ostatnich dwóch lat, takich jak wznowienie 
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poprawy stosunków między Unią 

Europejską a republiką Białorusi. 
dialogu między UE a Białorusią na temat 

praw człowieka, przyczynił się do poprawy 

stosunków między Unią Europejską a 

Republiką Białorusi. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2a) Podstawą stosunków UE-Białoruś 

powinny być wspólne wartości, zwłaszcza 

w odniesieniu do praw człowieka, 

demokracji i praworządności. Ponadto 

należy przypomnieć, że obawy Unii w 

dalszym ciągu wzbudza sytuacja w 

zakresie praw człowieka w Republice 

Białorusi, a w szczególności takie kwestie, 

jak kara śmierci, którą należy znieść. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Ten pozytywny rozwój sytuacji 

politycznej między Unią Europejską a 

Republiką Białorusi powinien zostać 

uwzględniony i doprowadzić do dalszej 

poprawy stosunków dwustronnych. W 

związku z tym niniejsze rozporządzenie 

uchyla autonomiczne kontyngenty 

przywozowe na wyroby włókiennicze i 

odzieżowe pochodzące z Republiki 

Białorusi, przewidziane w załącznikach II i 

III do rozporządzenia (UE) 2015/936. 

(3) Ten pozytywny rozwój sytuacji 

politycznej między Unią Europejską a 

Republiką Białorusi powinien zostać 

uwzględniony i doprowadzić do dalszej 

poprawy stosunków dwustronnych. W 

związku z tym niniejsze rozporządzenie 

uchyla autonomiczne kontyngenty 

przywozowe na wyroby włókiennicze i 

odzieżowe pochodzące z Republiki 

Białorusi, przewidziane w załącznikach II i 

III do rozporządzenia (UE) 2015/936, bez 

uszczerbku dla prawa Unii do 

wprowadzenia kontyngentów w 

przyszłości, jeśli sytuacja w zakresie praw 

człowieka w Republice Białorusi uległaby 

poważnemu pogorszeniu. 
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Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Ograniczone wykorzystanie 

autonomicznych kontyngentów 

przywozowych na wyroby włókiennicze i 

odzieżowe pochodzące z Republiki 

Białorusi oznacza, że usunięcie tych 

kontyngentów będzie miało ograniczony 

wpływ na handel UE. 

(4) Zniesienie autonomicznych 

kontyngentów przywozowych na wyroby 

włókiennicze i odzieżowe pochodzące z 

Republiki Białorusi oznacza, że 

kontyngenty dotyczące obrotu 

uszlachetniającego biernego nie będą już 

konieczne. W związku z tym motyw 5, art. 

4 ust. 2, rozdział V dotyczący obrotu 

uszlachetniającego biernego zawierający 

art. 25, 26, 27, 28 i 29, a także załącznik V 

powinny zostać skreślone, co będzie 

również miało wpływ na art. 31. 
Ograniczone wykorzystanie 

autonomicznych kontyngentów 

przywozowych i kontyngentów 

przywozowych w zakresie uszlachetniania 

biernego na wyroby włókiennicze i 

odzieżowe pochodzące z Republiki 

Białorusi oznacza, że usunięcie tych 

kontyngentów będzie miało ograniczony 

wpływ na handel unijny. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) W załącznikach II, III i IV do 

rozporządzenia (UE) 2015/936 powinna 

być użyta nazwa oficjalna Koreańskiej 

Republiki Ludowo-Demokratycznej, a w 

załączniku V do rozporządzenia (UE) 

2015/936 powinna być użyta nazwa 

oficjalna Republiki Białorusi. 

(6) W załącznikach II, III i IV do 

rozporządzenia (UE) 2015/936 powinna 

być użyta nazwa oficjalna Koreańskiej 

Republiki Ludowo-Demokratycznej. 
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Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt -1 (nowy) 

Rozporządzenie (UE) 2015/936 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1.  Skreśla się motyw 5. 

 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt -1 a (nowy) 

Rozporządzenie (UE) 2015/936 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1a. W art. 4 skreśla się ust. 2. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy) 

Rozporządzenie (UE) 2015/936 

Artykuł 25 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Skreśla się art. 25. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1 b (nowy) 

Rozporządzenie (UE) 2015/936 

Artykuł 26 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1b. Skreśla się art. 26. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1 c (nowy) 

Rozporządzenie (UE) 2015/936 

Artykuł 27 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1c. Skreśla się art. 27. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1 d (nowy) 

Rozporządzenie (UE) 2015/936 

Artykuł 28 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1d. Skreśla się art. 28. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1 e (nowy) 

Rozporządzenie (UE) 2015/936 

Artykuł 29 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1e. Skreśla się art. 29. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1 f (nowy) 

Rozporządzenie (UE) 2015/936 

Artykuł 31 – ustęp 2 
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Obowiązujący tekst Poprawka 

 1f.  W art. 31 ust. 2 otrzymuje 

brzmienie: 

„2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 3 

ust. 3, art. 5 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 13, 26, 

art. 27 ust. 1 i 3 oraz art. 35, powierza się 

Komisji na okres pięciu lat od dnia 20 

lutego 2014 r.  Komisja sporządza 

sprawozdanie dotyczące przekazania 

uprawnień nie później niż dziewięć 

miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. 

Przekazanie uprawnień zostaje 

automatycznie przedłużone na takie same 

okresy, chyba że Parlament Europejski lub 

Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu 

nie później niż trzy miesiące przed końcem 

każdego okresu.“ 

„2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 3 

ust. 3, art. 5 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 13 

oraz w art. 35, powierza się Komisji na 

okres 5 lat od dnia 20 lutego 2014 r. 

Komisja sporządza sprawozdanie 

dotyczące przekazania uprawnień nie 

później niż dziewięć miesięcy przed 

końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie 

przedłużone na takie same okresy, chyba 

że Parlament Europejski lub Rada 

sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 

później niż trzy miesiące przed końcem 

każdego okresu.“ 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1 g (nowy) 

Rozporządzenie (UE) 2015/936 

Artykuł 31 – ustęp 3 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 1g.  W art. 31 ust. 3 otrzymuje 

brzmienie: 

„3. Przekazanie uprawnień, o którym 

mowa w art. 3 ust. 3, art. 5 ust. 2, art. 12 

ust. 3, art. 13, 26, art. 27 ust. 1 i 3 oraz art. 

35, może zostać w dowolnym momencie 

odwołane przez Parlament Europejski lub 

przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 

przekazanie określonych w niej uprawnień. 

Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 

następnego dnia po jej opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

lub w określonym w tej decyzji 

późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 

ważność jakichkolwiek już 

obowiązujących aktów delegowanych.“ 

„3. Przekazanie uprawnień, o którym 

mowa w art. 3 ust. 3, art. 5 ust. 2, art. 12 

ust. 3, art. 13 i art. 35, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez 

Parlament Europejski lub przez Radę. 

Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o 

odwołaniu staje się skuteczna od 

następnego dnia po jej opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

lub w określonym w tej decyzji 

późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 

ważność jakichkolwiek już 

obowiązujących aktów delegowanych.“ 
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Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1 h (nowy) 

Rozporządzenie (UE) 2015/936 

Artykuł 31 – ustęp 6 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 1h.  W art. 31 ust. 6 otrzymuje 

brzmienie: 

„6. Akt delegowany przyjęty na 

podstawie art. 3 ust. 3 i art. 12 ust. 3, 

art. 26 i art. 27 ust. 1 i 3 wchodzi w życie 

tylko wówczas, gdy ani Parlament 

Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 

przekazania tego aktu Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, lub gdy przed 

upływem tego terminu zarówno Parlament 

Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 

ten przedłuża się o cztery miesiące z 

inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 

Rady.“ 

„6. Akt delegowany przyjęty na 

podstawie art. 3 ust. 3 i art. 12 ust. 3 

wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani 

Parlament Europejski ani Rada nie 

wyraziły sprzeciwu w terminie 2 miesięcy 

od przekazania tego aktu Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed 

upływem tego terminu, zarówno Parlament 

Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 

ten przedłuża się o cztery miesiące z 

inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 

Rady.“ 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. w sekcji A załącznika I do 

rozporządzenia (UE) 2015/936 wprowadza 

się zmiany zgodnie z załącznikiem do 

niniejszego rozporządzenia, a załączniki II, 

III, IV i V do rozporządzenia (UE) 

2015/936 zastępuje się tekstami zawartymi 

w załączniku do niniejszego 

rozporządzenia. 

2. w sekcji A załącznika I wprowadza 

się zmiany zgodnie z załącznikiem do 

niniejszego rozporządzenia, a załączniki II, 

III i IV zastępuje się tekstami zawartymi w 

załączniku do niniejszego rozporządzenia. 
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Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy) 

Rozporządzenie (UE) 2015/936 

Załącznik V 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Skreśla się załącznik V. 
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UZASADNIENIE  

Rozporządzenie (UE) nr 2015/936 ustanawia wspólne reguły dotyczące przywozu wyrobów 

włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, 

protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi regułami Unii dotyczącymi 

przywozu Obecnie objęte są nim dwa kraje, które nie są członkami Światowej Organizacji 

Handlu – Republika Białorusi i Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna. 

Uwolnienie więźniów politycznych w dniu 22 sierpnia 2015 r. było ważnym krokiem, który 

wraz z szeregiem pozytywnych inicjatyw podejmowanych przez Republikę Białorusi w ciągu 

ostatnich dwóch lat przyczynił się do poprawy stosunków między UE a Białorusią. 

Komisja uznaje pozytywne wydarzenia polityczne w stosunkach między Unią Europejską i 

Republiką Białorusi i dla dalszej poprawy stosunków dwustronnych proponuje zniesienie 

autonomicznych kontyngentów przywozowych na wyroby włókiennicze i odzieżowe 

pochodzące z Republiki Białorusi, biorąc także pod uwagę ich ograniczone wykorzystanie. 

Zniesienie to ma na celu przyczynić się do dalszej poprawy stosunków między UE a 

Białorusią. 

Z uwagi na bardzo ograniczone wykorzystanie kontyngentów, jak również marginalny wpływ 

na unijnych producentów wyrobów włókienniczych, sprawozdawca zgadza się ze zniesieniem 

kontyngentów. Sprawozdawca jest zdania, że będzie to pozytywny sygnał motywacyjny dla 

Republiki Białorusi i dla białoruskich przedsiębiorstw, również w zakresie ułatwiania dialogu 

między przedsiębiorstwami i podnoszenia zaufania inwestorów. 

Intensywniejsze stosunki handlowe między UE a Białorusią mogłyby być czynnikiem 

modernizacji gospodarki Białorusi i promowania podstawowych wartości UE i w ten sposób 

przynieść długo oczekiwane zmiany społeczne na Białorusi. 

Logiczną konsekwencją zniesienia autonomicznych kontyngentów przywozowych na wyroby 

włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Białorusi powinno być skreślenie z rozporządzenia 

(UE) nr 2015/936 wszystkich przepisów w sprawie kontyngentów dotyczących obrotu 

uszlachetniającego biernego. Kontyngenty te stosuje się do wyrobów włókienniczych UE 

przekształcanych na Białorusi i powrotnie wwożonych do Unii Europejskiej. Kontyngenty 

dotyczące obrotu uszlachetniającego biernego nie mają zastosowania do Koreańskiej 

Republiki Ludowo-Demokratycznej i w związku z tym stały się zbyteczne. W swoim 

wniosku Komisja nie podjęła kroków w celu usunięcia tej nadmiarowości. W związku z tym 

sprawozdawca proponuje szereg poprawek w celu naprawienia tego zaniedbania i 

wprowadzenia niezbędnych dostosowań technicznych do rozporządzenia podstawowego (UE) 

nr 2015/936. 
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