
Parlament Europejski
2014-2019

TEKSTY PRZYJĘTE

P8_TA(2019)0007

Tymczasowe wycofanie preferencji taryfowych niektórych umów między UE a 
niektórymi państwami trzecimi ***I
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego 
klauzule ochronne i inne mechanizmy umożliwiające tymczasowe wycofanie preferencji 
taryfowych niektórych umów między Unią Europejską, z jednej strony, a niektórymi 
państwami trzecimi, z drugiej strony (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2018)0206),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-
0158/2018),

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

– uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na 
podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 5 grudnia 2018 r. 
zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 
294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0330/2018),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Komisji załączone do 
niniejszej rezolucji, które zostanie opublikowane w serii L Dziennika Urzędowego Unii 
Europejskiej razem z ostatecznym aktem ustawodawczym;

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 



Komisji oraz parlamentom narodowym.



P8_TC1-COD(2018)0101

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 stycznia 
2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... 
wprowadzającego dwustronne klauzule ochronne oraz inne mechanizmy umożliwiające 
tymczasowe wycofanie preferencji przewidzianych w niektórych umowach handlowych 
zawartych między Unią Europejską a państwami trzecimi

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu 
odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2019/287.)



ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I KOMISJI

Parlament Europejski i Komisja zgadzają się w kwestii znaczenia bliskiej współpracy w zakresie 

wdrażania umów wymienionych w załączniku do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2019/2871 z dnia 13 lutego 2019 r. wprowadzającego klauzule ochronne i inne mechanizmy 

umożliwiające tymczasowe wycofanie preferencji w pewnych umowach zawartych przez Unię 

Europejską i niektóre państwa trzecie. Dlatego obie instytucje uzgadniają, że kiedy Parlament 

Europejski przyjmie zalecenie dotyczące wszczęcia dochodzenia w sprawie środków ochronnych, 

Komisja zbada uważnie, czy spełnione zostały określone w rozporządzeniu warunki wszczynania 

dochodzenia z urzędu. Jeżeli Komisja uzna, że warunki te nie zostały spełnione, przedstawi 

właściwej komisji Parlamentu Europejskiego sprawozdanie zawierające wyjaśnienie wszystkich 

czynników istotnych dla wszczęcia takiego dochodzenia. 

1 Dz.U. L 53 z 22.2.2019, s. 1.


