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PR_COD_2app

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, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, 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 stanowiska Rady w pierwszym czytaniu dotyczącego przyjęcia 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pewnych procedur 
dotyczących stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami 
Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z 
drugiej strony 
(17930/1/2013 – C7-0028/2014 – 2011/0465(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu (17930/1/2013 – C7–
0028/2014),

– uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu1 dotyczące wniosku 
Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (KOM(2011) 938),

– uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 72 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Handlu 
Międzynarodowego (A7-0116/2014),

1. zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2. stwierdza, że akt ustawodawczy zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady 
aktu ustawodawczego, zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej;

4. zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu ustawodawczego po 
sprawdzeniu, czy wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do 
przygotowania jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w 
porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady;

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

1 Teksty przyjęte dnia 25.10.2012, P7_TA(2012)0389.
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UZASADNIENIE

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, podpisano 
w Luksemburgu w dniu 29 kwietnia 2008 r. Wszedł on w życie w dniu 1 września 2013 r.

Z myślą o skutecznym stosowaniu układu o stabilizacji i stowarzyszeniu Komisja 
zaproponowała rozporządzenie w sprawie pewnych procedur dotyczących stosowania 
postanowień układu dotyczących handlu.

Wcześniej uczyniono już tak w przypadku układów o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz umów 
przejściowych zawartych z państwami Bałkanów Zachodnich, a mianowicie:

– rozporządzenia Rady (WE) nr 2248/2001 (Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz 
Umowa przejściowa WE/Chorwacja), 

– rozporządzenia Rady (WE) nr 153/2002 (Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz 
Umowa przejściowa WE/Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), 

– rozporządzenia Rady (WE) nr 1616/2006 (Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz 
Umowa przejściowa WE/Albania),

– rozporządzenia Rady (WE) nr 140/2008 (Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz 
Umowa przejściowa WE/Czarnogóra), 

– rozporządzenia Rady (WE) nr 594/2008 (Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz 
Umowa przejściowa WE/Bośnia i Hercegowina).

Rozporządzenia te stanowiły część 1. aktu zbiorczego w zakresie polityki handlowej 
(2011/0039(COD)) dostosowującego przepisy handlowe do wprowadzonego Traktatem z 
Lizbony systemu aktów delegowanych i aktów wykonawczych. W pierwszym czytaniu 
sprawozdawca zaproponował poprawki odzwierciedlające zmiany zaproponowane do pięciu 
wyżej wymienionych rozporządzeń z 1. pakietu aktu zbiorczego w zakresie polityki 
handlowej. Negocjacje w sprawie 1. pakietu aktu zbiorczego w zakresie polityki handlowej 
zostały zakończone w lipcu 2013 r. 

Parlament przyjął swoje stanowisko w pierwszym czytaniu na sesji plenarnej w dniu 
25 października 2012 r. Z uwagi na związek z 1. pakietem aktu zbiorczego w zakresie polityki 
handlowej nieformalne negocjacje zaczęły się dopiero na jesieni 2013 r. w trakcie prezydencji 
litewskiej. Zespoły negocjacyjne Parlamentu i Rady osiągnęły porozumienie w tej sprawie w 
dniu 26 listopada 2013 r. Porozumienie uwzględniło kompromis w sprawie 1. pakietu aktu 
zbiorczego w zakresie polityki handlowej, a także wejście w życie w dniu 1 września 2013 r. 
układu o stabilizacji i stowarzyszeniu UE/Serbia.

W dniu 17 grudnia 2013 r. wynik negocjacji przedłożono Komisji Handlu 
Międzynarodowego pod głosowanie i został on zatwierdzony przeważającą większością 
głosów. W oparciu o akceptację komisji jej przewodniczący zobowiązał się w piśmie 
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wystosowanym dnia 18 grudnia 2013 r. do przewodniczącego COREPER II zalecić 
zgromadzeniu plenarnemu przyjęcie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu bez poprawek. 
Po weryfikacji przez prawników lingwistów Rada przyjęła w pierwszym czytaniu swoje 
stanowisko potwierdzające porozumienie dnia 28 stycznia 2014 r.

W związku z powyższym sprawozdawca proponuje przyjąć stanowisko Rady bez poprawek.
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PROCEDURA
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