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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  37 

Vital Moreira, Bernd Lange 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 
 
Správa A7-0249/2012 

Bernd Lange 

Vykonávanie bilaterálnej ochrannej doložky a stabilizačného mechanizmu v súvislosti 
s banánmi stanovených v Dohode o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru 
COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD) 

Návrh nariadenia 

Návrh legislatívneho uznesenia 

Odsek 1a (nový) 

 
Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 1a. berie na vedomie vyhlásenie Komisie 

pripojené k tomuto uzneseniu; 

Or. en 

Pre informáciu je znenie vyhlásenia nasledujúce: 

„VYHLÁSENIE KOMISIE 

Komisia víta dohodu v prvom čítaní medzi Európskym parlamentom a Radou týkajúcu sa 
nariadenia (EÚ) č. .../...1∗.  

V súlade s nariadením (EÚ) č. .../...∗∗ Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade 
výročnú správu o vykonávaní dohody a bude pripravená prediskutovať s gestorským výborom 
Európskeho parlamentu akékoľvek otázky vyplývajúce z vykonávania tejto dohody. 

Komisia bude venovať osobitnú pozornosť účinnému vykonávaniu záväzkov v dohode 
týkajúcich sa obchodu a trvalo udržateľného rozvoja, pričom zohľadní konkrétne informácie 
poskytnuté príslušnými monitorujúcimi orgánmi základných dohovorov Medzinárodnej 
organizácie práce a mnohostranných environmentálnych dohôd uvedených v hlave IX 
dohody. V tejto súvislosti sa Komisia obráti aj na príslušné poradné skupiny občianskej 
spoločnosti s cieľom poznať ich stanovisko. 

Po uplynutí platnosti stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi 31. decembra 2019, 
Komisia zhodnotí situáciu na trhu Únie s banánmi a situáciu producentov banánov v Únii. 
Komisia oznámi svoje zistenia Európskemu parlamentu a Rade a  predloží predbežné 

                                                 
1  Ú. v. EÚ L ... 
∗  Ú. v.: vložte prosím číslo, dátum a úplný názov nariadenia. 
 
∗∗  Ú. v.: vložte prosím číslo nariadenia. 
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hodnotenie fungovania „Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et l'Insularité“ 
(POSEI) (program osobitných alternatív pre odľahlosť a ostrovný charakter) pri ochrane 
produkcie banánov v Únii.“ 

Odôvodnenie 

Toto vyhlásenie je potrebné uviesť v legislatívnom uznesení. 

 
 


