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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.)

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 wskazujący obowiązujący akt i 
czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, 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 decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady 2013/755/UE 
z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich 
z Unią Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”)
(COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2019)0359),

– uwzględniając art. 203 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego 
Rada skonsultowała się z Parlamentem (C9-0118/2019),

– uwzględniając art. 82 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju (A9-0000/2019),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu 
przyjętego przez Parlament;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za 
stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.
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UZASADNIENIE 

Decyzja o stowarzyszeniu zamorskim ustanawia ramy prawne dotyczące stosunków między 
krajami i terytoriami zamorskimi, państwami członkowskimi, do których owe kraje i terytoria 
należą, i Unią Europejską. 

Celem wniosku jest zmiana załącznika VI do decyzji o stowarzyszeniu zamorskim. 
W załączniku zdefiniowano koncepcję „produktów pochodzących” oraz określono metody 
współpracy administracyjnej między UE a krajami i terytoriami zamorskimi. Znajdują się 
w nim zapisy, których celem jest wdrożenie z dniem 1 stycznia 2017 r. systemu certyfikacji 
pochodzenia, tzw. systemu zarejestrowanych eksporterów (REX), którego kraje i terytoria 
zamorskie nie muszą jednak stosować do 31 grudnia 2019 r. 

W dniu 10 marca 2015 r. rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/428 Komisja zmieniła 
reguły pochodzenia dotyczące systemu REX w ramach ogólnego systemu preferencji (GSP) 
ustanowionego na mocy rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. 

W dniu 24 listopada 2015 r. Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2447, 
w którym zawarto wszystkie ogólne zasady wykonania unijnego kodeksu celnego, w tym 
przepisy dotyczące systemu REX w ramach GSP. 

W związku z tym przepisy zawarte w załączniku VI do decyzji o stowarzyszeniu zamorskim 
i odnoszące się do procedur związanych z systemem zarejestrowanych eksporterów różnią się od 
przepisów zawartych w regułach pochodzenia GSP.

Należy zatem zmienić załącznik VI do decyzji o stowarzyszeniu zamorskim, aby zapewnić 
zgodność z przepisami dotyczącymi systemu REX określonymi w rozporządzeniu (UE) 
2015/2447, a także zagwarantować wdrożenie i stosowanie tego systemu przez kraje 
i terytoria zamorskie od 1 stycznia 2020 r.

Z uwagi na to, że środek ten jest uzasadniony, przewodniczący wnosi o przyjęcie tego 
wniosku bez zmian zgodnie z art. 52 Regulaminu. 


