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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 pewnych procedur dotyczących stosowania Układu o stabilizacji i 

stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z 

jednej strony, a Kosowem*, z drugiej strony 

(COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2016)0460), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-

0327/2016), 

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

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji 

Spraw Zagranicznych (A8-0000/2016), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

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

wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym 

tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W celu zapewnienia jednolitych 

warunków wdrażania układu należy 

powierzyć Komisji uprawnienia 

wykonawcze. Uprawnienia te powinny być 

(3) W celu zapewnienia jednolitych 

warunków wdrażania układu należy 

powierzyć Komisji uprawnienia 

wykonawcze. Uprawnienia te powinny być 

                                                 
*  Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady 

Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w 

sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.   
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wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

182/20112. Ponieważ akty wykonawcze 

stanowią część wspólnej polityki 

handlowej, do celu ich przyjęcia należy 

zastosować procedurę sprawdzającą. W 

przypadku gdy w układzie przewidziano – 

w wyjątkowych i poważnych 

okolicznościach – możliwość stosowania 

pilnych środków niezbędnych do 

zaradzenia sytuacji, Komisja powinna 

natychmiast przyjąć takie akty 

wykonawcze. W odniesieniu do środków 

dotyczących produktów rolnych i 

produktów rybołówstwa, w przypadkach 

należycie uzasadnionej szczególnie pilnej 

potrzeby, Komisja powinna natychmiast 

przyjąć stosowne akty wykonawcze.  

wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

182/20112. Ponieważ akty wykonawcze 

stanowią część wspólnej polityki 

handlowej, do celu ich przyjęcia należy co 

do zasady zastosować procedurę 

sprawdzającą. W przypadku gdy w 

układzie przewidziano – w wyjątkowych i 

poważnych okolicznościach – możliwość 

niezwłocznego stosowania środków 

niezbędnych do zaradzenia sytuacji, 

Komisja powinna natychmiast przyjąć 

takie akty wykonawcze. W odniesieniu do 

środków dotyczących produktów rolnych i 

produktów rybołówstwa, w przypadkach 

należycie uzasadnionej szczególnie pilnej 

potrzeby, Komisja powinna natychmiast 

przyjąć stosowne akty wykonawcze.  

____________________ ____________________ 

2 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 

dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 

przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 

kontroli przez państwa członkowskie 

wykonywania uprawnień wykonawczych 

przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 

13). 

2 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 

dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 

przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 

kontroli przez państwa członkowskie 

wykonywania uprawnień wykonawczych 

przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 

13). 

Or. en 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) W celu zapewnienia skutecznego 

stosowania kontyngentów taryfowych 

przyznanych na mocy układu oraz 

zarządzania nimi, a także w celu 

zapewnienia pewności prawa i równego 

traktowania w odniesieniu do pobierania 

ceł, niektóre przepisy niniejszego 

rozporządzenia powinny mieć 

skreśla się 
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zastosowanie od daty wejścia w życie 

układu, 

Or. en 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 9 skreśla się 

Nadzór  

Do celów wdrażania art. 34 układu 

ustanawia się unijny nadzór przywozu 

towarów wymienionych w załączniku V 

protokołu 3 do układu. Zastosowanie ma 

procedura określona w art. 308 lit. d) 

rozporządzenia Komisji (EWG) nr 

2454/937  

 

____________________  

7 Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 

2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. 

ustanawiające przepisy w celu wykonania 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 

ustanawiającego Wspólnotowy kodeks 

celny (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1). 

 

Or. en 

 

 

 


