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TEKSTY PRZYJĘTE

P9_TA(2022)0395
Wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb): ograniczenia w dostępie do wód 
Unii
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2022 r. w 
sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. w odniesieniu do ograniczeń w dostępie do wód Unii 
(COM(2021)0356 – C9-0254/2021 – 2021/0176(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2021)0356),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C9-0254/2021),

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
22 września 2021 r.1,

– uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo 
właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 12 
października 2022 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska 
Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Rozwoju Regionalnego,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A9-0206/2022),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

1 Dz.U. C 517 z 22.12.2021, s. 123.



2. zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu i Komisji załączone do niniejszej 
rezolucji, które zostanie opublikowane w serii C Dziennika Urzędowego Unii 
Europejskiej;

3. przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji, które 
zostanie opublikowane w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej;

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

5. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji oraz parlamentom narodowym.



 

P9_TC1-COD(2021)0176

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 
listopada 2022 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2022/... zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1380/2013 w odniesieniu do ograniczeń w dostępie do wód Unii
(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 
Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2022/2495.)



 

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Komisji w sprawie połowów na kanale La 
Manche

Komisja i Parlament Europejski przyjmują do wiadomości sytuację w zakresie połowów na 

kanale La Manche oraz obawy wyrażone przez lokalne i regionalne zainteresowane strony 

z sektora rybołówstwa, w tym rybaków, dotyczące stosowania niewodów dennych przez wiele 

statków.

Komisja i Parlament Europejski zachęcają do ścisłej współpracy między tymi 

zainteresowanymi stronami i ich inicjatywami oraz zachęcają państwa członkowskie do 

podjęcia działań następczych, w stosownych przypadkach, wraz z przedłożeniem wspólnych 

rekomendacji. W stosownych przypadkach Komisja podejmie działania następcze, w tym 

środki techniczne, w oparciu o konsultacje z zainteresowanymi stronami i ocenę 

przeprowadzoną przez odpowiednie organy naukowe, w tym ocenę skutków społeczno-

gospodarczych. W związku z tym Komisja zapewni dostępność środków finansowych na 

badania naukowe i doradztwo. 



 

Oświadczenie Komisji dotyczące przeglądu rozporządzenia w sprawie WPRyb

Jeżeli Komisja rozważy przegląd rozporządzenia w sprawie WPRyb, przeprowadzi ocenę 

skutków zgodnie z zasadami lepszego stanowienia prawa. Komisja udostępni 

współprawodawcom ocenę skutków w momencie publikacji takiego wniosku. 

Ewentualnie Komisja rozważy możliwość przedstawienia sprawozdania z wdrażania wspólnej 

polityki rybołówstwa najpóźniej do 2032 r. 


