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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

_____________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 4 lipca 2006 r. Druk nr 170 O

_____________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWCZEJ,

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

oraz

KOMISJI SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

o projekcie uchwały w sprawie jednostronnego zablokowania wwozu na terytorium

Federacji Rosyjskiej polskich artykułów rolnych

Marszałek Senatu w dniu 21 czerwca 2006 r. skierował do Komisji Ustawodawczej, Komisji

Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej projekt uchwały

w sprawie jednostronnego zablokowania wwozu na terytorium Federacji Rosyjskiej polskich

artykułów rolnych w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu.

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 4 lipca 2006 r. rozpatrzyły w pierwszym

czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt uchwały zawarty w druku nr 170

i wnoszą o wprowadzenie do niego poprawek (pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 zestawienia wniosków).

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej Rolnictwa i Ochrony Środowiska

(-) Aleksander Bentkowski (-) Jerzy Chróścikowski

Przewodniczący Komisji
Spraw Unii Europejskiej

(-) Edmund Wittbrodt



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do uchwały w sprawie jednostronnego zablokowania wwozu na

terytorium Federacji Rosyjskiej polskich artykułów rolnych

1) w akapicie pierwszym w zdaniu pierwszym po wyrazie "Polski"

dodaje się wyrazy ", członka Unii Europejskiej,";

Poprawka
KU, KSUE, KROS

2) w akapicie pierwszym w zdaniu pierwszym wyrazy "stanowią

artykuły rolne" zastępuje się wyrazami "stanowi eksport artykułów

rolnych";

Poprawka
KU, KSUE, KROS

3) w akapicie pierwszym w zdaniu trzecim wyrazy "a co za tym idzie

również na jego rozwój" zastępuje się wyrazami "a w dalszej

perspektywie również na jego rozwój";

Poprawka
KU, KSUE, KROS

4) akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

"Senat RP wyraża zadowolenie z faktu, że polskie produkty

żywnościowe od lat niezmiennie cieszą się dużym uznaniem

i powodzeniem na całym świecie, szczególnie zaś na rynkach

europejskich, w tym także na rynku rosyjskim.";

Poprawka
KU, KSUE, KROS

5) w akapicie czwartym wyrazy "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," zastępuje się wyrazami "Senat RP uważa za

nieuzasadnione embargo nałożone przez Rosję na polskie artykuły

rolne, co trwa już osiem miesięcy";

Poprawka
KU, KSUE, KROS

6) w akapicie czwartym w zdaniu drugim skreśla się wyrazy ", co

zostało potwierdzone przez Komisję Europejską";

Poprawka
KU, KSUE, KROS
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Uwaga:

Poprawki nr 7 i 9 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 8.

7) akapit piąty otrzymuje brzmienie:

"W związku z brakiem reakcji przedstawicieli Komisji

Europejskiej w powyższej sprawie, co jest obowiązkiem

wynikającym ze Wspólnej Polityki Rolnej, Senat RP wzywa

przedstawicieli Komisji Europejskiej do jak najszybszego włączenia

się w mediacje z Rosją.";

Poprawka
mniejszości
KU, KSUE, KROS

8) w akapicie piątym w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy

"z apelem";

Poprawka
KU, KSUE, KROS

9) po akapicie piątym dodaje się kolejne akapity w brzmieniu:

"Pozostawienie Polski bez takiego wsparcia świadczy

o tym, że muszą być podjęte działania na rzecz równoprawnego

traktowania i ochrony interesów wszystkich państw członkowskich.

Mamy nadzieję, że interwencja przedstawicieli Komisji

Europejskiej okaże się skuteczna i uchroni polskich producentów od

dalszych strat spowodowanych nałożeniem embarga przez Rosję.".

Poprawka
mniejszości
KU, KSUE, KROS
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