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Kontrola wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu 
w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ***I
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego unijny system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy 
technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (wersja 
przekształcona) (COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – przekształcenie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2016)0616),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C8-0393/2016),

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

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w 
sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów 
prawnych1,

– uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 27 marca 2017 r. skierowane do Komisji 
Handlu Międzynarodowego zgodnie z art. 110 ust. 3 Regulaminu,

– uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo 
właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 18 
listopada 2020 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska 
Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 110 i 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię 

1 Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.



przedstawioną przez Komisję Spraw Zagranicznych (A8-0390/2017),

A. mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że wniosek Komisji nie zawiera żadnych 
zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na 
uwadze, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych 
aktów z tymi zmianami wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących 
tekstów, bez zmiany co do istoty;

1. uchwala poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, biorąc pod uwagę zalecenia 
konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i 
Komisji;

2. przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

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.



P9_TC1-COD(2016)0295

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 marca 
2021 r.w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/...  
ustanawiającego unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, 
tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania (wersja przekształcona)
(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 
Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2021/821.)



ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Komisji w sprawie programu budowania zdolności na potrzeby kontroli 

wywozu produktów podwójnego zastosowania

Komisja uznaje znaczenie wspólnego programu dotyczącego budowania zdolności i szkoleń 

w zakresie wydawania zezwoleń i egzekwowania przepisów na potrzeby skutecznego unijnego 

systemu kontroli wywozu. Komisja, w porozumieniu z Grupą Koordynacyjną ds. Produktów 

Podwójnego Zastosowania, zobowiązuje się do zbadania skutków dla zasobów ludzkich 

i finansowych, jakie może pociągnąć za sobą taki program, w celu określenia wariantów 

dotyczących koncepcji, warunków i realizacji programu budowania zdolności i szkoleń. 


