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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

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady 2001/822/WE 
w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską
(COM(2012)0061 – C7-0054/2012 – 2012/0024(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2012)0061),

– uwzględniając art. 203 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego 
Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0054/2012),

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju (A7-0000/2012),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od 
tekstu przyjętego przez Parlament;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 355 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) Rada 
Europejska może, z inicjatywy zainteresowanego państwa członkowskiego, przyjąć –
jednomyślnie i po konsultacji z Komisją – decyzję zmieniającą wobec Unii status duńskiego, 
francuskiego lub niderlandzkiego kraju lub terytorium, o którym mowa w art. 355 ust. 1 i 2. 

Pismem z dnia 30 czerwca 2010 r. Republika Francuska zwróciła się do Rady Europejskiej o 
podjęcie takiej decyzji w stosunku do wyspy Saint-Barthélemy, tak by zmieniła ona status z 
regionu najbardziej oddalonego na jeden z krajów i terytoriów zamorskich stowarzyszonych z 
Unią Europejską. 

W dniu 29 października 2010 r. Rada Europejska przyjęła decyzję 2010/718/UE, zmieniającą 
status francuskiego terytorium zamorskiego Saint-Barthélemy począwszy od dnia 1 stycznia 
2012 r.

Aby wprowadzić w życie tę decyzję Rady Europejskiej, Rada – zgodnie z art. 203 TFUE –
musi jednomyślnie i na wniosek Komisji zmienić decyzję w sprawie stowarzyszenia krajów i 
terytoriów zamorskich z Unią Europejską. 

W rezultacie proponowana jest zmiana załącznika I A do decyzji Rady 2001/822/WE w celu 
dodania nowego tiret wymieniającego wyspę Saint-Barthélemy na liście krajów i terytoriów 
zamorskich. 

Sprawozdawca uważa, że ta zmiana statusu odpowiada potrzebom i specyfice terytorium 
wyspy Saint-Barthélemy, nie naruszając interesów Unii, i dlatego proponuje zatwierdzenie 
wniosku Komisji. 

Saint-Barthélemy stanie się w ten sposób 26. krajem i terytorium zamorskim stowarzyszonym 
z Unią Europejską. Przyjmując status kraju i terytorium zamorskiego, Saint-Barthélemy 
angażuje się w nowe wzajemne i trwałe partnerstwo z Unią Europejską, co odpowiada jego 
cechom szczególnym, nie kwestionując jednak jego przynależności do europejskiej rodziny. 
W istocie, Saint-Barthélemy utrzyma euro jako walutę, a jego obywatele pozostają 
obywatelami europejskimi. Utrzymane zatem są związki z Unią Europejską. 

Ta zmiana statusu pozwoli wyspie Saint-Barthélemy na zacieśnienie stosunków z podmiotami 
regionalnymi, zwłaszcza krajami i terytoriami zamorskimi, krajami AKP i regionami 
najbardziej oddalonymi Karaibów, co przyczyni się zarazem do szerszej propagacji modelu i 
wartości europejskich.


