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Rady w sprawie środków tymczasowej liberalizacji handlu będących 
uzupełnieniem koncesji handlowych mających zastosowanie do mołdawskich 
produktów na podstawie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i 
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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 wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie środków tymczasowej liberalizacji handlu będących uzupełnieniem koncesji 
handlowych mających zastosowanie do mołdawskich produktów na podstawie Układu o 
stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej 
oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej 
strony
(COM(2022)0288 – C9-0198/2022 – 2022/0188(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2022)0288),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C9-0198/2022),

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

– uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z 29 czerwca 
2022 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 
4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A9-0201/2022),

1. zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji oraz parlamentom narodowym.
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UZASADNIENIE

Rosyjska inwazja na Ukrainę i jej nieuzasadniona agresja wojskowa, trwające od 24 lutego 
2022 r., wywierają negatywny wpływ na Republikę Mołdawii i jej zdolność prowadzenia 
handlu. Ponieważ jest ono uwarunkowane korzystaniem z – obecnie niedostępnych – 
terytoriów ukraińskich, między innymi jeśli chodzi o tranzyt i infrastrukturę, agresja rosyjska 
poważnie zakłóca zdolności eksportowe Mołdawii.

Ta trudna sytuacja spowodowała, że Republika Mołdawii zwróciła się do Unii o pomoc 
polegającą na ułatwieniu i umożliwieniu przekierowania części wymiany handlowej do Unii. 
Pogłębiłoby to stosunki handlowe z Unią Europejską i wsparłoby borykającą się z problemami 
gospodarkę Mołdawii. W związku z tym Komisja przedstawia wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia na okres jednego 
roku tymczasowych środków liberalizacji handlu po to, aby zwiększyć stopień liberalizacji 
rynku, w szczególności w odniesieniu do siedmiu produktów rolnych zwykle podlegających 
rocznym bezcłowym kontyngentom taryfowym.

Dotyczy to siedmiu produktów: pomidorów, czosnku, winogron stołowych, jabłek, wiśni i 
czereśni, śliwek i soku winogronowego. Dwie kategorie tych produktów (śliwki i winogrona 
stołowe) były eksportowane w dużych ilościach na rynki państw trzecich, głównie do Rosji, 
Białorusi i Ukrainy. W rozporządzeniu proponuje się dodatkowe kontyngenty bezcłowe w celu 
tymczasowego przekierowania handlu do Unii i stworzenia dostępnego rynku. Taryfy 
dotyczące śliwek i winogron stołowych zostałyby zwiększone do wielkości pierwotnie 
kierowanej na rynki państw trzecich. Natomiast w przypadku pozostałych produktów – 
pomidorów, czosnku, jabłek, soku winogronowego oraz wiśni i czereśni – nastąpiłby 
dodatkowy wzrost kontyngentów o takie same ilości, jakie zwykle przewiduje się w układzie o 
stowarzyszeniu.

Te tymczasowe i wyjątkowe środki będą ułatwiać i wspierać istniejące przepływy handlowe 
z Mołdawii do Unii oraz wspomagać mołdawską gospodarkę. Jest to również zgodne 
z głównymi celami układu o stowarzyszeniu, jakimi są stworzenie warunków do pogłębiania 
stosunków gospodarczych i handlowych, co prowadziłoby do stopniowej integracji Mołdawii 
z rynkiem wewnętrznym UE, oraz przyczynienie się do wzmocnienia demokracji i stabilności 
politycznej, gospodarczej i instytucjonalnej w tym kraju, zwłaszcza obecnie gdy jest on krajem 
kandydującym do UE.

Na podstawie powyższych rozważań sprawozdawczyni w Parlamencie Europejskim 
proponuje przyjęcie niniejszego wniosku bez poprawek w celu szybkiego zatwierdzenia, 
ponieważ pozwoli to Republice Mołdawii wykorzystać późnym latem sezon zbiorów dwóch 
głównych produktów eksportowych, a tym samym wesprze stabilność mołdawskiej 
gospodarki.
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PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł Środki tymczasowej liberalizacji handlu będące uzupełnieniem koncesji 
handlowych mających zastosowanie do mołdawskich produktów na 
podstawie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską 
i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony
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GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI 
PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

30 +
ECR Dominik Tarczyński, Witold Jan Waszczykowski

NI Enikő Győri, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Arba Kokalari, 
Liudas Mažylis, Massimiliano Salini, Axel Voss, Juan Ignacio Zoido Álvarez

RENEW Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, Catharina Rinzema

S&D Milan Brglez, Raphaël Glucksmann, Agnes Jongerius, Miapetra Kumpula-Natri, Bernd Lange, Margarida 
Marques, Javier Moreno Sánchez, Thijs Reuten, Mihai Tudose

THE LEFT Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

VERTS/ALE Saskia Bricmont, Manuela Ripa

0 -

0 0

Objaśnienie używanych znaków:
+ : za
- : przeciw
0 : wstrzymało się


