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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 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 w sprawie ustanowienia 

systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT 

(COM(2013)0015 – C7-0021/2013 – 2013/0010(COD)) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2013)0015), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 

Komisję (C7–0021/2013), 

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

– uwzględniając art.55 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji 

Rozwoju (A7-0429/2013), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 

wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 

Komisji, a także parlamentom narodowym. 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Aby zapewnić jednolite warunki 

wdrażania niniejszego rozporządzenia, 

należy powierzyć Komisji uprawnienia 

wykonawcze dotyczące oceny i 

zatwierdzania istniejących systemów, które 

gwarantują legalność i rzetelną 

identyfikowalność produktów z drewna 

wywożonych z państw partnerskich, które 

(4) Aby zapewnić jednolite warunki 

wdrażania niniejszego rozporządzenia, 

należy powierzyć Komisji uprawnienia 

wykonawcze dotyczące oceny i 

zatwierdzania istniejących systemów, które 

gwarantują legalność i rzetelną 

identyfikowalność produktów z drewna 

wywożonych z państw partnerskich, które 
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to systemy mają w przyszłości stanowić 

podstawę wydania zezwoleń FLEGT. 

Uprawnienia te powinny być wykonywane 

zgodnie z art. 5 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. 

ustanawiającego przepisy i zasady ogólne 

dotyczące trybu kontroli przez państwa 

członkowskie wykonywania uprawnień 

wykonawczych przez Komisję5. 

to systemy mają w przyszłości stanowić 

podstawę wydania zezwoleń FLEGT. 

Uprawnienia te powinny być wykonywane 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 

dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 

przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 

kontroli przez państwa członkowskie 

wykonywania uprawnień wykonawczych 

przez Komisję5. 

_____________ ______________ 

5 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13. 5 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 5 

Rozporządzenie (WE) nr 2173/2005  

Artykuł 11 a – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 4 

ust. 3, art. 5 ust. 9 oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3, 

powierza się Komisji na czas nieokreślony 

od dnia wejścia niniejszego 

rozporządzenia w życie. 

2. Uprawnienia, o których mowa w art. 4 

ust. 3, art. 5 ust. 9 oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3, 

powierza się na okres pięciu lat od dnia ... 

+. Komisja sporządza sprawozdanie 

dotyczące przekazania uprawnień nie 

później niż dziewięć miesięcy przed 

końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie 

przedłużone na takie same okresy, chyba 

że Parlament Europejski lub Rada 

sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 

później niż trzy miesiące przed końcem 

każdego okresu. 

 _____________ 

 + Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia. 
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Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 5 

Rozporządzenie (WE) nr 2173/2005  

Artykuł 11 a – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 

art. 4 ust. 3, art. 5 ust. 9 oraz art. 10 ust. 1, 

2 i 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 

Parlament Europejski albo Rada nie 

wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 

miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 

gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 

Parlament Europejski, jak i Rada 

poinformowały Komisję, że nie wniosą 

sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu 

Europejskiego lub Rady. 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 

art. 4 ust. 3, art. 5 ust. 9 oraz art. 10 ust. 1, 

2 i 3 wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy 

Parlament Europejski albo Rada nie 

wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 

miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub 

kiedy przed upływem tego terminu 

zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 

poinformowały Komisję, że nie wniosą 

sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o 

cztery miesiące z inicjatywy Parlamentu 

Europejskiego lub Rady. 
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UZASADNIENIE 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2173/2005 ustanawia system zezwoleń związany z 

egzekwowaniem prawa, zarządzaniem i handlem w dziedzinie leśnictwa (FLEGT). System 

ten ma na celu zaradzenie problemowi nielegalnego pozyskiwania drewna i związanego z tym 

handlu. Rozporządzenie to ma zastosowanie do niektórych produktów z drewna 

pochodzących z „krajów partnerskich”, tzn. krajów, które podpisały z UE umowy o 

dobrowolnym partnerstwie. Na tej podstawie dopuszcza się przywóz do UE jedynie tych 

produktów z drewna, które zostały wyprodukowane legalnie zgodnie z prawem krajowym 

tych państw partnerskich. Przywóz pewnych produktów z drewna z krajów partnerskich jest 

zakazany w przypadku braku zezwolenia FLEGT na przywóz. Sześć państw opracowuje 

obecnie systemy uzgodnione w umowach o dobrowolnym partnerstwie (Kamerun, Republika 

Środkowoafrykańska, Ghana, Indonezja, Liberia i Republika Konga), a sześć innych 

negocjuje właśnie takie umowy z UE. 

Wniosek przyjęty przez Komisję nie ma na celu zmiany zasadniczych cech systemu zezwoleń 

FLEGT, lecz dostosowanie przepisów dotyczących procedury komitetowej rozporządzenia 

Rady (WE) nr 2173/2005 do nowego systemu aktów delegowanych i wykonawczych 

wprowadzonego Traktatem z Lizbony. Wniosek zmieniający rozporządzenie powierza 

Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zarówno wykonawczych, jak i delegowanych. 

Wniosek przyznaje Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów wykonawczych w odniesieniu do 

oceny i zatwierdzenia istniejących systemów, które gwarantują legalność i rzetelną 

identyfikowalność produktów z drewna wywożonych z państw partnerskich, aby mogły one 

stworzyć podstawę systemu zezwoleń FLEGT. Obecnie systemy te ocenia i zatwierdza w 

ramach procedury regulacyjnej komitet powołany zgodnie z procedurą komitologii. Motyw 

we wniosku Komisji dotyczący uprawnień wykonawczych wymaga zmian pod dwoma 

względami. Po pierwsze, powinno się uściślić, że należy powierzyć Komisji pewne 

uprawnienia wykonawcze, aby zapewnić jednolite warunki przyjmowania niektórych 

środków służących wdrożeniu rozporządzenia w sprawie FLEGT, a nie wdrożenia 

rozporządzenia ogólnie. Po drugie, powinno się wyjaśnić, że uprawnienia wykonawcze należy 

wykonywać zgodnie z całym rozporządzeniem (UE) nr 182/2011, a nie jedynie z jego art. 5. 

Wniosek przyznaje Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych w odniesieniu do 

przeglądu zwolnienia produktów z drewna gatunków wymienionych w trzech załącznikach do 

rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory; w 

odniesieniu do przyjęcia zasad stosowania art. 5 rozporządzenia w sprawie FLEGT, który 

reguluje funkcjonowanie systemu zezwoleń na przywóz od strony praktycznej, oraz w 

odniesieniu do zmian w załącznikach I, II i III do rozporządzenia w sprawie FLEGT, w 

których wyszczególniono kraje i produkty objęte systemem zezwoleń. 

Zaproponowany przez Komisję nowy artykuł dotyczący przekazania uprawnień wymaga 

dwóch zmian, aby odzwierciedlić wynik negocjacji trójstronnych w sprawie aktów Omnibus I 

i Omnibus II1, które mają na celu dostosowanie znacznej części ustawodawstwa w dziedzinie 

                                                 
1 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego niektóre rozporządzenia 

dotyczące wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do procedur przyjmowania niektórych środków (COD 

2011/0039) (rozporządzenie zbiorcze w sprawie handlu I – Trade Omnibus I) i wniosek dotyczący 
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wspólnej polityki handlowej do art. 290 i 291 TFUE. Pierwsza zmiana ma na celu zastąpienie 

nieokreślonego czasu przekazania uprawnień Komisji okresem pięciu lat przedłużanym 

automatycznie na takie same okresy. Druga zmiana ma zapewnić Parlamentowi dwa miesiące 

na sprzeciw wobec projektu aktu delegowanego z możliwością dalszego przedłużenia o 

cztery, a nie dwa miesiące. Innymi słowy ma ona przedłużyć okres kontroli ze strony 

Parlamentu Europejskiego z czterech miesięcy (2+2) do sześciu miesięcy (2+4). 

Uzasadnieniem tej zmiany jest fakt, że trzy dziedziny, w których dochodziłoby do 

przekazania uprawnień, wiążą się z aspektami natury politycznej. 

                                                                                                                                                         
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego niektóre rozporządzenia dotyczące wspólnej 

polityki handlowej w odniesieniu do przyznania Komisji przekazanych uprawnień do przyjmowania niektórych 

środków (COD 2011/0153 – rozporządzenie zbiorcze w sprawie handlu II – Trade Omnibus II). 
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5.11.2013 

OPINIA KOMISJI ROZWOJU 

dla Komisji Handlu Międzynarodowego 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń 

na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT 

(COM(2013)0015 – C7-0021/2013 – 2013/0010(COD)) 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Michèle Striffler 

 

 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Wniosek Komisji COM(2013)0015 ma na celu dostosowanie przepisów dotyczących 

procedury komitetowej w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2173/2005 do nowych przepisów 

dotyczących aktów delegowanych i wykonawczych, które zostały ustanowione w art. 290 i 

291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).   

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2173/2005 ustanawia system zezwoleń związany z 

egzekwowaniem prawa, zarządzaniem i handlem w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) w celu 

zaradzenia problemowi nielegalnego pozyskiwania drewna i związanego z tym handlu. W 

systemie FLEGT państwa partnerskie są zobowiązane do upewnienia się za pośrednictwem 

weryfikacji i kontroli, że produkty z drewna zostały wykonane z krajowego drewna, którego 

wyrąb był legalny, lub z drewna przywiezionego do państwa partnerskiego zgodnie z 

przepisami. Rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące drewna (UE) nr 995/2010 weszło w 

życie dnia 3 marca 2013 r., na mocy którego wprowadzenie na rynek UE drewna 

pochodzącego z nielegalnego źródła stało się przestępstwem. Rozporządzenie to, jeżeli będzie 

skutecznie stosowane, stanie się dla państw trzecich zachętą do negocjowania dobrowolnych 

umów o partnerstwie z UE. Jeżeli zabraknie skuteczności, zainteresowanie dobrowolnymi 

umowami o partnerstwie może się znacznie zmniejszyć. W wielu państwach stosowanie 

dobrowolnych umów o partnerstwie zostało praktycznie zaniechane, co wzbudza poważne 

obawy. UE powinna wziąć pod uwagę nowe aspekty, takie jak rosnący popyt na towary 

przynoszące wysokie zyski, oraz zadbać o to, by dobrowolne umowy o partnerstwie pozostały 

skutecznym narzędziem wspierania gospodarki leśnej.  

Dotychczas sfinalizowanych zostało sześć dobrowolnych umów o partnerstwie (Kamerun, 

Republika Środkowoafrykańska, Ghana, Indonezja, Liberia i Republika Konga); cztery z nich 

zostały ratyfikowane (Republika Środkowoafrykańska, Kamerun, Ghana i Republika Konga). 
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Obecnie toczą się oficjalne negocjacje z Demokratyczną Republiką Konga, Gabonem, 

Hondurasem, Wybrzeżem Kości Słoniowej, Malezją, Wietnamem oraz Gujaną i oczekuje się, 

że wkrótce rozpoczną się negocjacje z Laosem. Państwami, które również wyraziły 

zainteresowanie, są Boliwia, Mjanma/Birma, Kambodża, Kolumbia, Ekwador, Gwatemala, 

Madagaskar, Paragwaj, Sierra Leone i Tajlandia.  

Wniosek Komisji nie służy zmianie istoty systemu FLEGT, lecz dostosowaniu przepisów 

dotyczących procedury komitetowej do TFUE. Na jego mocy powierza się Komisji 

uprawnienia do przyjęcia aktów zarówno wykonawczych, jak i delegowanych.  

W myśl wniosku Komisja może przyjąć akty wykonawcze, zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, w celu dokonania oceny istniejących systemów, które gwarantują legalność i 

rzetelną identyfikowalność produktów z drewna wywożonych z państw partnerskich. Obecnie 

w ramach procedury regulacyjnej systemy te ocenia i zatwierdza komitet powołany zgodnie z 

procedurą komitologii.  

Zgodnie z wnioskiem Komisja może przyjąć akty delegowane w celu wprowadzenia zmian w 

wykazie państw partnerskich oraz wyznaczonych przez nie organów zezwalających, 

ustanowionym w załączniku I, oraz w wykazach produktów z drewna, zawartych w 

załącznikach II i III.  

Nowy zaproponowany przez Komisję art. 11a w sprawie wykonania uprawnień wymaga 

dwóch poprawek.  

Pierwsza poprawka ma na celu zastąpienie nieokreślonego czasu przekazania uprawnień 

Komisji okresem pięciu lat przedłużanym automatycznie na takie same okresy.  

Celem drugiej poprawki jest wydłużenie o dwa miesiące okresu, w którym Parlament 

Europejski może zgłaszać zastrzeżenia do projektu aktów delegowanych, tak by czas 

przeznaczony na kontrolę ze strony Parlamentu Europejskiego wynosił zamiast czterech (2+2) 

sześć miesięcy (2+4). Uzasadnieniem tej zmiany jest fakt, że trzy dziedziny, w których 

dochodziłoby do przekazania uprawnień, wiążą się z aspektami, w których decyzje mają 

charakter polityczny.  

 

POPRAWKI 

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako do komisji 

przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek: 
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Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 5 

Rozporządzenie (WE) nr 2173/2005  

Artykuł 11 a – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 4 

ust. 3, art. 5 ust. 9 oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3, 

powierza się Komisji na czas nieokreślony 

od dnia wejścia niniejszego 

rozporządzenia w życie. 

2. Uprawnienia, do przyjęcia aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 4 

ust. 3, art. 5 ust. 9 oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3, 

powierza się Komisji na okres pięciu lat od 

dnia *. Komisja sporządza sprawozdanie 

dotyczące przekazania uprawnień nie 

później niż dziewięć miesięcy przed 

końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie 

przedłużone na takie same okresy, chyba 

że Parlament Europejski lub Rada 

sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 

później niż trzy miesiące przed końcem 

każdego okresu. 

 _____________ 

 + Dz.U..: proszę wstawić datę wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 5 

Rozporządzenie (WE) nr 2173/2005  

Artykuł 11 a – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 

art. 4 ust. 3, art. 5 ust. 9 oraz art. 10 ust. 1, 

2 i 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 

Parlament Europejski albo Rada nie 

wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 

miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 

gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 

art. 4 ust. 3, art. 5 ust. 9 oraz art. 10 ust. 1, 

2 i 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 

Parlament Europejski albo Rada nie 

wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 

miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 

gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
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Parlament Europejski, jak i Rada 

poinformowały Komisję, że nie wniosą 

sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu 

Europejskiego lub Rady. 

Parlament Europejski, jak i Rada 

poinformowały Komisję, że nie wniosą 

sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o 

cztery miesiące z inicjatywy Parlamentu 

Europejskiego lub Rady. 
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PROCEDURA 

Tytuł Zmiana rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 w sprawie 

ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty 

Europejskiej FLEGT 

Odsyłacze COM(2013)0015 – C7-0021/2013 – 2013/0010(COD) 

Komisja przedmiotowo właściwa 

Data ogłoszenia na posiedzeniu 

INTA 

5.2.2013 
   

Opinia wydana przez 

Data ogłoszenia na posiedzeniu 

DEVE 

5.2.2013 

Sprawozdawca(czyni) komisji 

opiniodawczej 

Data powołania 

Michèle Striffler 

14.3.2013 

Rozpatrzenie w komisji 14.10.2013    

Data przyjęcia 5.11.2013    

Wynik głosowania końcowego +: 

–: 

0: 

24 

1 

0 

Posłowie obecni podczas głosowania 

końcowego 

Thijs Berman, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Nirj Deva, 

Leonidas Donskis, Charles Goerens, Mikael Gustafsson, Eva Joly, 

Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, 

Andreas Pitsillides, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Alf 

Svensson, Ivo Vajgl, Daniël van der Stoep, Anna Záborská, Iva 

Zanicchi 

Zastępca(y) obecny(i) podczas 

głosowania końcowego 

Eduard Kukan, Isabella Lövin, Cristian Dan Preda, Judith Sargentini 

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) 

podczas głosowania końcowego 

María Muñiz De Urquiza, Bogusław Sonik 
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PROCEDURA 

Tytuł Amendment of Council Regulation (EC) No 2173/2005 on the 

establishment of a FLEGT licensing scheme for imports of timber into 

the European Community 

Odsyłacze COM(2013)0015 – C7-0021/2013 – 2013/0010(COD) 

Data przedstawienia w PE 24.1.2013    

Komisja przedmiotowo właściwa 

Data ogłoszenia na posiedzeniu 

INTA 

5.2.2013 
   

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania 

opinii 

Data ogłoszenia na posiedzeniu 

DEVE 

5.2.2013 

ENVI 

5.2.2013 

AGRI 

5.2.2013 
 

Opinia niewydana 

Data wydania decyzji 

ENVI 

19.2.2013 

AGRI 

4.3.2013 
  

Sprawozdawca(y) 

Data powołania 

Iuliu Winkler 

20.2.2013 
   

Rozpatrzenie w komisji 18.6.2013 17.9.2013   

Data przyjęcia 28.11.2013    

Wynik głosowania końcowego +: 

–: 

0: 

29 

0 

1 

Posłowie obecni podczas głosowania 

końcowego 

William (The Earl of) Dartmouth, Nora Berra, Daniel Caspary, María 

Auxiliadora Correa Zamora, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, 

Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, 

David Martin, Vital Moreira, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-

Rowohl, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Henri Weber, Iuliu Winkler, 

Jan Zahradil, Paweł Zalewski 

Zastępca(y) obecny(i) podczas 

głosowania końcowego 

Emma McClarkin, Katarína Neveďalová, Tokia Saïfi, Marietje Schaake 

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) 

podczas głosowania końcowego 

Phil Bennion, Jutta Haug, Anthea McIntyre, Marc Tarabella, Nikola 

Vuljanić, Roberts Zīle 

Data złożenia 3.12.2013 

 
 


