
— uwzględniając projekt umowy podpisany w dniu 19 marca 2012 r. (17318/2011), 

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 186, art. 218 ust. 6 
akapit drugi lit. a) i art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0122/2012), 

— uwzględniając art. 81, art. 90 ust. 7 oraz art. 46 ust. 1 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7-0267/2012), 

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy; 

2. zobowiązuje swego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, a także 
rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. 

Usunięcie niektórych państw z wykazu regionów lub państw, które zakończyły 
negocjacje ***I 

P7_TA(2012)0342 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego załącznik I do 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w zakresie usunięcia niektórych państw z wykazu 
regionów lub państw, które zakończyły negocjacje (COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 

2011/0260(COD)) 

(2013/C 353 E/46) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0598), 

— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie 
z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0305/2011), 

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

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Rozwoju 
(A7-0207/2012), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie 
znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, 
a także parlamentom narodowym.
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P7_TC1-COD(2011)0260 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 września 2012 r. 
w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2012 zmieniającego 
załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w zakresie usunięcia niektórych państw 

z wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 2, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą ( 1 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Negocjacje umów o partnerstwie gospodarczym („umowy”) między: 

Państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, 
z drugiej strony, zostały zakończone w dniu 16 grudnia 2007 r.; 

Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Stroną Afryka Środkowa, 
z drugiej strony, zostały zakończone w dniu 17 grudnia 2007 r. (Republika Kamerunu); 

Ghaną, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, 
zostały zakończone w dniu 13 grudnia 2007 r.; 

Wybrzeżem Kości Słoniowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, 
z drugiej strony, zostały zakończone w dniu 7 grudnia 2007 r.; 

Państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej Państwami 
Członkowskimi, z drugiej strony, zostały zakończone w dniu 28 listopada 2007 r. (Republika Seszeli 
i Republika Zimbabwe), w dniu 4 grudnia 2007 r. (Republika Mauritiusu), w dniu 11 grudnia 2007 r. 
(Związek Komorów i Republika Madagaskaru) oraz w dniu 30 września 2008 r. (Republika Zambii); 

Państwami SADC EPA, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, 
z drugiej strony, zostały zakończone w dniu 23 listopada 2007 r. (Republika Botswany, Królestwo 
Lesotho, Królestwo Suazi, Republika Mozambiku) oraz w dniu 3 grudnia 2007 r. (Republika Namibii); 

Państwami Partnerskimi Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską 
i jej Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, zostały zakończone w dniu 27 listopada 2007 r.; 

Państwami Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską, z drugiej strony, zostały zakończone 
w dniu 23 listopada 2007 r.
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(2) Zakończenie negocjacji umów przez Antiguę i Barbudę, Wspólnotę Bahamów, Barbados, Belize, Repub
likę Botswany, Republikę Burundi, Republikę Kamerunu, Związek Komorów, Republikę Wybrzeża Kości 
Słoniowej, Wspólnotę Dominiki, Republikę Dominikańską, Republikę Wysp Fidżi, Republikę Ghany, 
Grenadę, Kooperacyjną Republikę Gujany, Republikę Haiti, Jamajkę, Republikę Kenii, Królestwo Lesotho, 
Republikę Madagaskaru, Republikę Mauritiusu, Republikę Mozambiku, Republikę Namibii, Niezależne 
Państwo Papui-Nowej Gwinei, Republikę Rwandy, Federację Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent 
i Grenadyny, Republikę Seszeli, Republikę Surinamu, Królestwo Suazi, Zjednoczoną Republikę Tanzanii, 
Republikę Trynidadu i Tobago, Republikę Ugandy, Republikę Zambii ( 1 ) oraz Republikę Zimbabwe 
umożliwiło ich włączenie do załącznika I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 z dnia 
20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektó
rych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych 
w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodar
czym ( 2 ). 

(3) Republika Botswany, Republika Burundi, Republika Kamerunu, Związek Komorów, Republika Wybrzeża 
Kości Słoniowej, Republika Wysp Fidżi, Republika Ghany, Republika Haiti, Republika Kenii, Królestwo 
Lesotho, Republika Mozambiku, Republika Namibii, Republika Rwandy, Królestwo Suazi, Zjednoczona 
Republika Tanzanii, Republika Ugandy, Republika Zambii oraz Republika Zimbabwe nie podjęły działań 
niezbędnych do ratyfikacji swoich odpowiednich umów. 

(4) W związku z powyższym, w świetle art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1528/2007, a w szczegól
ności jego lit. b), należy zmienić załącznik I do tego rozporządzenia w celu usunięcia z niego tych 
państw. 

(5) Aby zapewnić szybkie przywrócenie partnerów do załącznika I do tego rozporządzenia, kiedy tylko 
podejmą działania niezbędne do ratyfikacji odpowiednich umów i w oczekiwaniu na ich wejście w życie, 
uprawnienia do przyjmowania aktów prawnych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
powinny zostać przekazane Komisji w zakresie przywracania państw usuniętych niniejszym rozporzą
dzeniem z załącznika I. Szczególnie ważne jest, aby podczas prac przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, również z ekspertami. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Komisja powinna udostępnić wszystkie informacje i dokumentację dotyczącą 
jej posiedzeń z ekspertami krajowymi w ramach prowadzonych przez nią prac dotyczących opraco
wywania i wdrażania aktów delegowanych. Komisja powinna zaprosić ekspertów Parlamentu do 
uczestnictwa w tych posiedzeniach, [Popr. 1] 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 1528/2007 wprowadza się następujące zmiany: 

1) wprowadza się następujące artykuły: 

„Artykuł 2a 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 2b, w celu wprowadzana 
zmian w załączniku I poprzez przywracanie tych regionów lub państw spośród grupy państw AKP, 
które usunięto z tego załącznika I na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr …/… ( + ) (*) i które po usunięciu z załącznika podjęły działania niezbędne do ratyfikacji swoich 
odpowiednich umów.
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Artykuł 2b 

Wykonywanie przekazanych uprawnień 

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych powierzone Komisji podlegają warunkom okre 
ślonym w niniejszym artykule. 

2. Przekazanie uprawnień Komisji, o którym mowa w art. 2a, następuje na czas nieokreślony okres 
pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia… ( + ). Komisja sporządza sprawozdanie 
dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem wspomnianego 
okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień jest przedłużane automatycznie na okresy tej samej długości, 
chyba że Parlament Europejski lub Rada zgłoszą sprzeciw wobec takiego przedłużenia nie później niż 
trzy miesiące przed końcem każdego okresu. [Popr. 2] 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 2a może zostać odwołane w dowolnym momencie 
przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych 
w tej decyzji. Staje się ona skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność aktów 
delegowanych już obowiązujących. 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament 
Europejski i Radę. 

5. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 2a wchodzi w życie wyłącznie w przypadku braku 
sprzeciwu ze strony Parlamentu Europejskiego albo Rady wyrażonego w ciągu 2 miesięcy od przeka
zania takiego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub jeżeli przed upływem tego terminu Parla
ment Europejski i Rada poinformują Komisję, że nie wyrażą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o 2 
miesiące cztery miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady. [Popr. 3] 

___________ 
(*) Dz.U. L […] z […], s. […].”; 

2) załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.1 stycznia 2016 r. [Popr. 4] 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

Przewodniczący 

W imieniu Rady 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK I 

Wykaz regionów lub państw, które zakończyły negocjacje w rozumieniu art. 2 ust. 2: 

ANTIGUA I BARBUDA 

WSPÓLNOTA BAHAMÓW 

BARBADOS 

BELIZE 

WSPÓLNOTA DOMINIKI 

REPUBLIKA DOMINIKAŃSKA 

GRENADA 

KOOPERACYJNA REPUBLIKA GUJANY 

JAMAJKA 

REPUBLIKA MADAGASKARU 

REPUBLIKA MAURITIUSU 

NIEZALEŻNE PAŃSTWO PAPUI-NOWEJ GWINEI 

FEDERACJA SAINT KITTS I NEVIS 

SAINT LUCIA 

SAINT VINCENT I GRENADYNY 

REPUBLIKA SESZELI 

REPUBLIKA SURINAMU 

REPUBILKA TRYNIDADU I TOBAGO” 

Umowy międzyrządowe w dziedzinie energii między państwami członkowskimi 
a państwami trzecimi ***I 

P7_TA(2012)0343 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej mechanizm wymiany 
informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych w dziedzinie energii między państwami 

członkowskimi a państwami trzecimi (COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD)) 

(2013/C 353 E/47) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2011)0540),
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