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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

oraz Komisja Spraw Unii Europejskiej wnoszą

projekt uchwały w sprawie jednostronnego zablokowania wwozu na
terytorium Federacji Rosyjskiej polskich artykułów rolnych.

Jednocześnie informujemy, że w dalszych pracach nad tym projektem uchwały komisje

reprezentować będzie senator Paweł Michalak.

W załączeniu przekazujemy projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji
Spraw Unii Europejskiej Rolnictwa i Ochrony Środowiska

(-) Edmund Wittbrodt (-) Jerzy Chróścikowski



p r o j e k t

UCHWAŁA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie jednostronnego zablokowania wwozu na terytorium Federacji Rosyjskiej

polskich artykułów rolnych

W wymianie handlowej Polski istotną pozycję stanowią artykuły rolne. Senat RP

z aprobatą odnotował wzrastające w ostatnich latach tempo rozwoju tego sektora gospodarki.

Wpływa ono pozytywnie na modernizację polskiego rolnictwa i jego otoczenia, a co za tym

idzie również na jego rozwój.

Polska od dwóch lat jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Jednym

z filarów polityki unijnej jest Wspólna Polityka Rolna obejmująca ten szczególnie chroniony

sektor, ważny ze względu na bezpieczeństwo żywnościowe naszego kontynentu.

Senat RP cieszy fakt, że polskie produkty żywnościowe znalazły uznanie na rynku

europejskim i między innymi rosyjskim, na którym od lat cieszyły się szczególnie dużym

powodzeniem.

Senat RP przyjął do wiadomości przyczyny embarga nałożonego przez Rosję na polskie

artykuły rolne. Trudno jednak zrozumieć to, że zakaz importu z Polski trwa już osiem miesięcy,

pomimo wywiązania się strony polskiej ze wszystkich oczekiwań strony rosyjskiej - możliwych

do wypełnienia na poziomie bilateralnym, co zostało potwierdzone przez Komisję Europejską.

Budzi to poważne obawy, że decyzja ta ma charakter polityczny.

Dziękując za dotychczasowe zaangażowanie przedstawicieli Komisji Europejskiej

w mediacje z Rosją, Senat RP zwraca się z apelem do Komisji o podjęcie skutecznej

interwencji. Wyraża też przekonanie, że wzmożone zostaną efektywne działania na rzecz

równoprawnego traktowania i ochrony interesów wszystkich państw członkowskich.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej

„Monitor Polski”
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