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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 

 

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 w sprawie przyjęcia rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 471/2009 w 

sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi w 

odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do 

przyjmowania niektórych środków 

(08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD)) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (08536/1/2016 – C8-

0226/2016), 

– uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu1 dotyczące wniosku 

Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0579), 

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

– uwzględniając art. 76 Regulaminu, 

– uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Handlu 

Międzynarodowego (A8-0240/2016), 

1. zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu; 

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

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady 

aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

4. zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po 

stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do 

przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 

                                                 
1 Teksty przyjęte w dniu 12.3.2014, P7_TA(2014)0226. 
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UZASADNIENIE 

 

 

W związku ze zmianami, jakie zaszły po wejściu w życie traktatu lizbońskiego i przyjęciu 

rozporządzenia (UE) nr 182/2011 (w sprawie aktów wykonawczych), Komisja musiała 

dostosować zasady podejmowania decyzji w polityce handlowej do nowego systemu aktów 

delegowanych i wykonawczych.  Większość przepisów ustawodawczych w dziedzinie 

wspólnej polityki handlowej dostosowano do nowego reżimu konstytucyjnego za pomocą 1. i 

2. aktu zbiorczego w zakresie polityki handlowej oraz w drodze kilku dostosowań 

indywidualnych. Komisja zobowiązała się przedstawić do końca siódmej kadencji drugi zbiór 

dostosowań procedury komitetowej w odniesieniu do aktów ustawodawczych obejmujących 

procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą. W związku z tym Komisja proponuje 

wprowadzenie zmian do rozporządzenia (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty, 

które jest jedynym aktem ustawodawczym w dziedzinie wspólnej polityki handlowej 

odnoszącym się do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą.  

 

Po przyjęciu na posiedzeniu plenarnym w dniu 12 marca 2014 r. stanowiska Parlamentu 

w pierwszym czytaniu rozpoczęto nieformalne negocjacje podczas prezydencji włoskiej w 

celu osiągnięcia wczesnego porozumienia w drugim czytaniu. Po kilku rundach rozmów 

trójstronnych zawieszono negocjacje w oczekiwaniu na przyjęcie nowego porozumienia 

międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa, które przewiduje między 

innymi horyzontalne rozwiązanie dotyczące konsultacji z ekspertami z państw członkowskich 

podczas przygotowywania aktów delegowanych.  

 

Przyjęcie w grudniu 2015 r. nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie 

lepszego stanowienia prawa umożliwiło zatem zespołom negocjacyjnym Parlamentu i Rady 

osiągnięcie porozumienia w sprawie omawianego rozporządzenia. 

 

W dniu 21 kwietnia 2016 r. uzgodniony tekst przedłożono komisji INTA pod głosowanie i 

został on zatwierdzony przeważającą większością głosów. W oparciu o akceptację komisji jej 

przewodniczący zobowiązał się w piśmie wystosowanym tego samego dnia do 

przewodniczącego COREPER zalecić zgromadzeniu plenarnemu przyjęcie stanowiska Rady 

w pierwszym czytaniu bez poprawek. Po weryfikacji przez prawników lingwistów Rada 

przyjęła swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, potwierdzające to porozumienie w dniu 16 

czerwca 2016 r. 

 

W związku z powyższym sprawozdawca proponuje przyjąć stanowisko Rady w pierwszym 

czytaniu bez poprawek. 
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PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ 

Tytuł Statystyki Wspólnoty dotyczące handlu zagranicznego z państwami 

trzecimi w odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień 

delegowanych i wykonawczych do przyjmowania niektórych środków 
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