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Podział kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście 
koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w 
sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej 
WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii i zmieniającego rozporządzenie 
Rady (WE) nr 32/2000 (COM(2018)0312 – C8-0202/2018– 2018/0158(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2018)0312),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C8-0202/2018),

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

– uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo 
właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 7 
grudnia 2018 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska 
Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0361/2018),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zatwierdza swoje oświadczenie załączone do niniejszej rezolucji, które zostanie 
opublikowane w serii L Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej razem z ostatecznym 
aktem ustawodawczym;

3. przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji, które 



zostanie opublikowane w serii L Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej razem z 
ostatecznym aktem ustawodawczym;

4. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

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



P8_TC1-COD(2018)0158

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 
stycznia 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/... w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście 
koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zmieniającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 
Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2019/216.)



ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski przywiązuje wielką wagę do otrzymywania pełnych informacji podczas 

przygotowywania aktów delegowanych, a w szczególności do pkt 28 Porozumienia 

międzyinstytucjonalnego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa, 

który stanowi, że w celu zapewnienia równego dostępu do wszystkich informacji Parlament 

Europejski i Rada otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw 

członkowskich.

Oświadczenie Komisji

Komisja w pełni przestrzega zasad lepszego stanowienia prawa oraz zobowiązań określonych 

w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 

stanowienia prawa. W związku z tym Komisja dołoży starań, aby jak najszybciej przedstawić 

Radzie i Parlamentowi wniosek ustawodawczy w celu dostosowania rozporządzenia (WE) nr 

32/2000 do ram prawnych wprowadzonych na mocy Traktatu z Lizbony.


