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Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Porozumienie między UE a Marokiem dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych 

w odniesieniu do produktów rolnych i produktów rybołówstwa 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

7. jest zaniepokojony ciągłymi skargami 

europejskich grup przemysłowych 

donoszących o naduŜyciach w systemie 

cen wejścia i zwraca się o gwarancje, Ŝe 

zwiększone na mocy porozumienia 

kontyngenty taryfowe będą odpowiednio 

regulowane i Ŝe nie będzie dochodziło do 

błędnej interpretacji przepisów 

dotyczących stosowania mechanizmu cen 

wejścia; wskazuje, Ŝe od 2005 r. do OLAF 

nie wpłynęły oficjalne skargi; w związku 

z tym odnotowuje propozycje, aby 

zharmonizować przepisy dotyczące 

stosowania systemu cen wejścia ze 

Wspólnotowym kodeksem celnym 

w ramach ostatniej reformy wspólnej 

polityki rolnej; uwaŜa, Ŝe muszą temu 

towarzyszyć zmiany w rozporządzeniu 

wykonawczym dotyczącym wspólnej 

organizacji rynków rolnych w celu 

wprowadzenia skutecznych środków 

kontroli; 

7. jest zaniepokojony ciągłymi skargami 

europejskich grup przemysłowych 

donoszących o naduŜyciach w systemie 

cen wejścia i zwraca się o gwarancje, Ŝe 

zwiększone na mocy porozumienia 

kontyngenty taryfowe będą odpowiednio 

regulowane i Ŝe nie będzie dochodziło do 

błędnej interpretacji przepisów 

dotyczących stosowania mechanizmu cen 

wejścia; zaznacza, Ŝe europejskie 

podmioty wnoszą skargi do OLAF i do 

Komisji Petycji Parlamentu 

Europejskiego oraz Ŝe Komisja Petycji 

zwróciła się do Komisji Europejskiej 

o zmianę systemu cen wejścia w celu 

połoŜenia kresu naduŜyciom;  w związku 

z tym odnotowuje propozycje, aby 

zharmonizować przepisy dotyczące 

stosowania systemu cen wejścia ze 

Wspólnotowym kodeksem celnym 

w ramach ostatniej reformy wspólnej 

polityki rolnej; uwaŜa, Ŝe muszą temu 

towarzyszyć zmiany w rozporządzeniu 

wykonawczym dotyczącym wspólnej 

organizacji rynków rolnych w celu 

wprowadzenia skutecznych środków 

kontroli; 
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