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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000073/2021
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Bernd Lange
w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego

Przedmiot: Wdrażanie systemu certyfikacji procesu Kimberley

1. Jak można poprawić wkład UE w skuteczne wdrażanie systemu certyfikacji procesu Kimberley 
(KPCS)? Co można zrobić, aby zwiększyć lokalną zdolność do monitorowania i egzekwowania 
przepisów? Jak sprawna jest wymiana informacji między uczestnikami struktury trójstronnej? Jak 
Komisja ocenia swoją współpracę z rządami partnerskimi, w szczególności z rządami krajów 
produkujących diamenty?

2. Jak Komisja podchodzi do reformy KPCS i jakie postępy dotychczas poczyniono? Co jest 
wykonalne, jeśli chodzi o dostosowanie zakresu i rozszerzenie definicji diamentów konfliktowych 
o inne kwestie, na przykład naruszenia praw człowieka, oraz jaki byłby realistyczny 
harmonogram?

3. Jak Komisja ocenia współpracę z rządami i organami lokalnymi krajów partnerskich w ramach 
poprzedniego Instrumentu na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju oraz związane z 
tym osiągnięcia, a także jakie konkretne projekty mają zostać zrealizowane w ramach nowego 
programu tematycznego na rzecz pokoju, stabilności i zapobiegania konfliktom oraz 
odpowiednich programów geograficznych służących wzmocnieniu współpracy regionalnej na 
obszarach wydobycia ręcznego?

4. Jak UE może wzmacniać rolę społeczeństwa obywatelskiego w KPCS w zgodzie z innymi forami 
wielostronnymi (takimi jak Inicjatywa przejrzystości w branżach wydobywczych i forum OECD ds. 
odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów)?

5. Jak Komisja dostosuje wdrażanie KPCS do przyszłych przepisów dotyczących należytej 
staranności, aby zapewnić zgodność z nimi? Czy Komisja rozważa autonomiczne środki w celu 
ustanowienia obowiązku należytej staranności w odniesieniu do przywozu do UE diamentów 
surowych, ciętych i szlifowanych? Czy Komisja mogłaby rozważyć włączenie diamentów do 
rozporządzenia w sprawie minerałów z regionów ogarniętych konfliktami podczas jego przeglądu 
planowanego na 2023 r.?

6. Jakie środki można by zastosować, aby uwolnić łańcuchy dostaw diamentów od konfliktów, a 
także od innych problemów dotyczących praw człowieka i środowiska, tak by spełnić 
oczekiwania konsumentów?

7. Jaką rolę mogłyby odegrać nowe technologie, np. technologia blockchain, w staraniach o 
większą przejrzystość i identyfikowalność (oraz staranność) w łańcuchach dostaw diamentów?
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