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Wdrażanie porozumień zawartych przez UE w następstwie rokowań w 

ramach art. XXVIII GATT z 1994 r. ***I 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie 

wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

wdrażania porozumień zawartych przez UE w następstwie rokowań przeprowadzonych 

w ramach art. XXVIII GATT z 1994 r., zmieniających i uzupełniających załącznik I do 

rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz 

w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (COM(2012)0115 – C7-0079/2012 – 2012/0054(COD)) 

 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2012)0115), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-
0079/2012), 

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

– uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 19 listopada 
2012 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

– uwzględniając art. 55 Regulaminu PE,  

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0351/2012), 

1. zatwierdza swe stanowisko w pierwszym czytaniu przyjmując wniosek Komisji;  

2. Zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji i parlamentom krajowym. 

 



P7_TC1-COD(2012)0054 

 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 21 

listopada 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr .../2012 w sprawie wdrażania Porozumienia w formie wymiany listów między Unią 

Europejską a Brazylią zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych 

i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany koncesji w odniesieniu do przetworzonego 

mięsa drobiowego przewidzianej na liście koncesyjnej UE załączonej do GATT z 1994 r. 

oraz Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Tajlandią 

zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 

r. w sprawie zmiany koncesji w odniesieniu do przetworzonego mięsa drobiowego 

przewidzianej na liście koncesyjnej UE załączonej do GATT z 1994 r. i zmieniające i 

uzupełniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie 

nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 

Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 1218/2012.) 


