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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.) 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy 

o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami 

Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, 

z drugiej strony, zmieniającego umowę w celu rozszerzenia postanowień umowy na 

dwustronny handel wyrobami włókienniczymi, mając na uwadze wygaśnięcie 

dwustronnej umowy dotyczącej wyrobów włókienniczych 

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE)) 

(Zgoda) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając projekt decyzji Rady (16384/1/2010), 

– uwzględniając projekt Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej 

partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z 

jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, zmieniającego umowę w celu 

rozszerzenia postanowień umowy na dwustronny handel wyrobami włókienniczymi, 

mając na uwadze wygaśnięcie dwustronnej umowy dotyczącej wyrobów 

włókienniczych (16388/2010), 

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 

i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(C7-0097/2011), 

– uwzględniając swoją rezolucję wstępną z dnia 15 grudnia 2011 r.1 w sprawie projektu 

decyzji, 

– uwzględniając swoją rezolucję nieustawodawczą z dnia …2  w sprawie projektu decyzji, 

– uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci i ust. 2, a także art. 108 ust. 7 

Regulaminu, 

– uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji 

Spraw Zagranicznych (A8-0332/2016), 

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki 

Uzbekistanu. 

                                                 
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0586. 
2 Teksty przyjęte, P8_TA(0000)0000. 
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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Parlament Europejski proszony jest o wyrażenie zgody na protokół zmieniający umowę o 

partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej 

strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, aby rozszerzyć postanowienia tej umowy 

na dwustronny handel wyrobami włókienniczymi. Ratyfikacja protokołu dotyczącego 

wyrobów włókienniczych pociągnęłaby za sobą włączenie tych wyrobów do umowy o 

partnerstwie i współpracy (UPiW) zawartej między tym krajem a UE w 1999 r. 

Postanowienia przewidziane w tytule „Handel towarami” tej UPiW miałyby zatem 

zastosowanie również do wyrobów włókienniczych. Tytuł ten przewiduje wzajemne 

przyznanie statusu najwyższego uprzywilejowania, handel wolny od ograniczeń ilościowych, 

zasadę swobodnego tranzytu, handel po cenach rynkowych, klauzulę ochronną oraz zakazy 

lub ograniczenia dotyczące przywozu, wywozu lub tranzytu towarów ze względów 

dotyczących moralności publicznej, interesu publicznego lub bezpieczeństwa publicznego. 

W grudniu 2011 r. Parlament Europejski przyjął wstępne sprawozdanie, uzależniając swoją 

zgodę od poprawy sytuacji w zakresie praw człowieka w Uzbekistanie, zwłaszcza kwestii 

pracy dzieci i pracy przymusowej podczas corocznych zbiorów bawełny. W tym wstępnym 

sprawozdaniu sformułowano czternaście zaleceń.  

Po przyjęciu tego sprawozdania nawiązano dialog z Uzbekistanem, w ramach którego 

zorganizowano doroczne wysłuchania z udziałem wielu podmiotów, między innymi 

społeczeństwa obywatelskiego, władz Uzbekistanu oraz instytucji europejskich i 

międzynarodowych. Nawiązano również ścisłą współpracę między Uzbekistanem a 

Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP), aby ocenić działania podjęte w celu 

wyeliminowania pracy dzieci i pracy przymusowej podczas corocznych zbiorów bawełny w 

Uzbekistanie. W 2013 r. MOP przeprowadziła po raz pierwszy misję obserwacji zbiorów 

bawełny, którą powtórzyła w 2014 i 2015 r. Podobna misja jest przewidziana w 2016 r., a 

specjalny nacisk położy się w niej na kwestię pracy przymusowej.  

W sprawozdaniu z ostatniej misji obserwacyjnej MOP, która odbyła się w dniach od 14 

września do 31 października 2015 r., wykazano, że praca dzieci podczas zbiorów bawełny 

została prawie całkiem wyeliminowana. W celu wyeliminowania pracy dzieci władze 

publiczne wprowadziły różne środki, które obejmują organizację świetlic szkolnych, grzywny 

dla osób naruszających przepisy, odpowiedzialność rodziców, nauczycieli i rolników. 

Odnotowano tylko kilka odizolowanych przypadków. MOP stwierdziła w związku z tym, że 

praca dzieci jest teraz zjawiskiem sporadycznym i społecznie nie do zaakceptowania.  

Podobnych uwag nie można było jednak sformułować w odniesieniu do kwestii pracy 

przymusowej. Ponieważ trudniej ocenić sytuację pod tym względem, MOP odnotowała kilka 

czynników pracy przymusowej związanych z pracą w warunkach wyzysku i z procesem 

rekrutacji. Władze Uzbekistanu podjęły szereg zobowiązań na rzecz stopniowego 

eliminowania pracy przymusowej dorosłych, co obejmuje wprowadzenie mechanizmu 

przekazywania informacji zwrotnych umożliwiającego reagowanie na skargi społeczeństwa, 

organizację kampanii uświadamiających oraz wprowadzenie programów oceny wdrażania 

odnośnych konwencji międzynarodowych.  

Parlament Europejski całkowicie popiera prace prowadzone przez MOP, mające na celu 

ostateczne wyeliminowanie pracy przymusowej w Uzbekistanie. Należy również wspierać 
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wysiłki władz Uzbekistanu. Dlatego właśnie sprawozdawczyni jest zdania, że w obecnym 

kontekście dialogu i współpracy Parlament Europejski powinien udzielić zgody na protokół 

do umowy z Uzbekistanem dotyczący wyrobów włókienniczych.  

Niemniej jednak jeśli władze Uzbekistanu nie wykonają zobowiązania do wyeliminowania 

pracy przymusowej, Parlament będzie mógł zwrócić się do Komisji Europejskiej i Rady o 

uruchomienie art. 2 i 95 UPiW, które umożliwiają podjęcie środków o charakterze ogólnym 

lub szczególnym w razie nieprzestrzegania praw człowieka.  
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25.10.2016 

OPINIA KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH 

dla Komisji Handlu Międzynarodowego 

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie 

i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami 

członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, zmieniającego 

umowę w celu rozszerzenia postanowień umowy na dwustronny handel wyrobami 

włókienniczymi, mając na uwadze wygaśnięcie dwustronnej umowy dotyczącej wyrobów 

włókienniczych 

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE)) 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Elmar Brok 

 

 

 

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie Parlamentowi wyrażenia zgody na przyjęcie 

projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy 

ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami 

członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, zmieniającego 

umowę w celu rozszerzenia postanowień umowy na dwustronny handel wyrobami 

włókienniczymi, mając na uwadze wygaśnięcie dwustronnej umowy dotyczącej wyrobów 

włókienniczych. 
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PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ 

Tytuł Rozszerzenie dwustronnej wymiany handlowej wyrobów tekstylnych o 

przepisy umowy o partnerstwie i współpracy WE/Uzbekistan 

Odsyłacze 16384/1/2010 – C7-0097/2011 – COM(2010)0664 – 16384/2010 – 

2010/0323(NLE) 

Komisja przedmiotowo właściwa 

 

INTA 

 
   

Opinia wydana przez 

       Data ogłoszenia na posiedzeniu 

AFET 

9.6.2011 

Sprawozdawca(czyni) komisji 

opiniodawczej 

       Data powołania 

Elmar Brok 

24.10.2014 

Poprzedni(a) sprawozdawca(czyni) 

komisji opiniodawczej 

Ulrike Lunacek 

Data przyjęcia 24.10.2016    

Wynik głosowania końcowego +: 

–: 

0: 

45 

8 

3 

Posłowie obecni podczas głosowania 

końcowego 

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco 

Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Elmar Brok, Klaus Buchner, 

James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi 

Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, 

Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey 

Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara 

Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, 

Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Javier Nart, Demetris 

Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Kati Piri, 

Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, 

Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 

Baalen, Boris Zala 

Zastępcy obecni podczas głosowania 

końcowego 

Ryszard Czarnecki, Ana Gomes, Javi López, Juan Fernando López 

Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Jean-Luc 

Schaffhauser, Helmut Scholz, Bodil Valero 

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas 

głosowania końcowego 

Biljana Borzan, Karoline Graswander-Hainz, Marijana Petir, Ivan 

Štefanec 
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PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ 

Tytuł Rozszerzenie dwustronnej wymiany handlowej wyrobów tekstylnych o 

przepisy umowy o partnerstwie i współpracy WE/Uzbekistan 

Odsyłacze 16384/1/2010 – C7-0097/2011 – COM(2010)0664 – 16384/2010 – 

2010/0323(NLE) 

Data skonsultowania się / zwrócenia się o 

wyrażenie zgody 

14.4.2011    

Komisja przedmiotowo właściwa 

       Data ogłoszenia na posiedzeniu 

INTA 

10.5.2011 
   

Komisje wyznaczone do wydania opinii 

       Data ogłoszenia na posiedzeniu 

AFET 

9.6.2011 
   

Sprawozdawcy 

       Data powołania 

Maria Arena 

22.7.2014 
   

Rozpatrzenie w komisji 7.5.2015 1.9.2016 12.10.2016  

Data przyjęcia 10.11.2016    

Wynik głosowania końcowego +: 

–: 

0: 

31 

4 

2 

Posłowie obecni podczas głosowania 

końcowego 

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David 

Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, 

Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, 

Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-

Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, 

Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut 

Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu 

Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil 

Zastępcy obecni podczas głosowania 

końcowego 

Klaus Buchner, Nicola Danti, Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando 

Ruas, Jarosław Wałęsa 

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas 

głosowania końcowego 

Philippe Loiseau 

Data złożenia 15.11.2016 

 
 


