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Przywóz ryżu pochodzącego z Bangladeszu ***I

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przywozu ryżu pochodzącego z Bangladeszu 

(COM(2012)0172 – C7-0102/2012 – 2012/0085(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

(2017/C 408/14)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0172),

— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0102/2012),

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

— uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 17 lutego 2014 r., do zatwierdzenia 
stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

— uwzględniając art.55 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7–0304/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu (1);

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

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany 
do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także 
parlamentom narodowym. 

P7_TC1-COD(2012)0085

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 2 kwietnia 2014 r. w celu 
przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2014 w sprawie przywozu ryżu 

pochodzącego z Bangladeszu i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3491/90

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu 
prawnego, rozporządzenia (UE) nr 539/2014.) 
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Środa, 2 kwietnia 2014 r.

(1) Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte w dniu 10 grudnia 2013 r.(Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0542).



ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

OŚWIADCZENIE KOMISJI W SPRAWIE AKTÓW DELEGOWANYCH

W kontekście rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 539/2014 w sprawie przywozu ryżu pochodzącego 
z Bangladeszu i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3491/90 Komisja przypomina swoje zobowiązanie, wyrażone 
w pkt 15 porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską, by 
udostępniać Parlamentowi pełne informacje i dokumentację dotyczące jej spotkań z ekspertami krajowymi w ramach 
swoich prac dotyczących opracowywania aktów delegowanych. 

30.11.2017 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 408/67

Środa, 2 kwietnia 2014 r.


