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Poprawka  1 

Petri Sarvamaa 

w imieniu grupy PPE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

S&D, Verts/ALE, EFDD 

Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 9 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 9a. wyraża głębokie zaniepokojenie tym, 

że budżet Europejskiego Urzędu ds. 

Zwalczania Nadużyć Finansowych 

(OLAF) jest częściowo finansowany z 

corocznych płatności przemysłu 

tytoniowego, jak wspomniano w umowach 

w sprawie wyrobów tytoniowych, gdyż 

może to prowadzić do pewnego konfliktu 

interesów; 

Or. en 
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Poprawka  2 

Petri Sarvamaa 

w imieniu grupy PPE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

S&D, Verts/ALE, EFDD 

Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

12. wzywa Komisję do wprowadzenia na 

szczeblu UE i do dnia wygaśnięcia umowy 

z PMI wszystkich środków niezbędnych do 

identyfikacji i śledzenia wyrobów 

tytoniowych PMI oraz do podejmowania 

kroków prawnych w przypadku 

nieprzepisowych konfiskat wyrobów tego 

producenta, dopóki wszystkie 

postanowienia dyrektywy w sprawie 

wyrobów tytoniowych nie będą w pełni 

wykonalne; 

12. wzywa Komisję do wprowadzenia na 

szczeblu UE i do dnia wygaśnięcia umowy 

z PMI wszystkich środków niezbędnych do 

identyfikacji i śledzenia wyrobów 

tytoniowych PMI oraz do podejmowania 

kroków prawnych w przypadku 

nieprzepisowych konfiskat wyrobów tego 

producenta, dopóki wszystkie 

postanowienia dyrektywy w sprawie 

wyrobów tytoniowych nie będą w pełni 

wykonalne, tak aby nie dopuścić do 

wystąpienia luki w przepisach w okresie 

między wygaśnięciem umowy z PMI a 

datą wejścia w życie dyrektywy w sprawie 

wyrobów tytoniowych i ramowej 

konwencji o ograniczeniu użycia tytoniu; 

Or. en 



 

AM\1088836PL.doc PE579.740v01-00 } 

 PE579.742v01-00 } 

 PE579.746v01-00 } RC1 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

8.3.2016  B8-0312/2016 }  

 B8-0314/2016 }  

 B8-0317/2016 } RC1/Am. 3 

Poprawka  3 

Petri Sarvamaa 

w imieniu grupy PPE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

S&D, Verts/ALE, EFDD 

Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 12 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 12a. wzywa PMI, aby nadal stosował 

postanowienia dotyczące systemu 

identyfikacji i śledzenia oraz staranności 

(zasada „znaj swojego klienta”) zawarte w 

obecnej umowie, niezależnie od tego, czy 

zostanie ona przedłużona; 

Or. en 

 

 


