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ZAŁĄCZNIK 1

WNIOSKI USTAWODAWCZE
MAJĄCE NA CELU OSIĄGNIĘCIE GOTOWOŚCI NA BREXIT
(Stan na dzień 13 listopada 2018 r.)

Obszar polityki
ROLNICTWO I
HANDEL
Kontyngenty
taryfowe

STABILNOŚĆ
FINANSOWA,
Bankowość –
USŁUGI
relokacja
FINANSOWE
I
agencji
UNIA RYNKÓW
KAPITAŁOWYCH
RYNEK
WEWNĘTRZNY,
Rynek
PRZEMYSŁ,–
wewnętrzny
PRZEDSIĘBIORC
homologacja
ZOŚĆ
typu I MŚP

Proponowane zmiany prawne

Stan obecny

Wniosek COM (2018) 312 final Parlament ani Rada nie przyjęły dotychczas
przyjęty w dniu 22.5.2018 r.
mandatu
Rozporządzenie umożliwiłoby dokonanie
podziału kontyngentów taryfowych
między UE–27 i Zjednoczone Królestwo
w razie braku porozumienia z członkami
Światowej Organizacji Handlu (WTO)
dotyczącego
danych
kontyngentów
taryfowych. Wnioskowi towarzyszy
wniosek dotyczący decyzji Rady
upoważniającej Komisję do prowadzenia
negocjacji na forum WTO nowych
kontyngentów taryfowych na podstawie
art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie
taryf celnych i handlu (GATT).
Wniosek COM (2017) 734 final Przyjęty w dniu 9 listopada 2018 r.
przyjęty w dniu 29.11.2017 r.
Wniosek
potwierdza
przeniesienie
siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru
Bankowego z Londynu do Paryża.

Wniosek COM (2018) 397 final
przyjęty w dniu 4.6.2018 r. Wniosek
umożliwi producentom posiadającym
homologacje typu udzielone przez organ
udzielający
homologacji
typu
w Zjednoczonym
Królestwie
występowanie o homologacje dotyczące
tych samych typów do organów
udzielających homologacji typu w UE–
27

Mandat do rozpoczęcia rozmów
trójstronnych przyjęty przez Radę
w październiku 2018 r.
Parlament ma przyjąć mandat do rozpoczęcia
rozmów trójstronnych na sesji plenarnej
w dniach 12–15 listopada 2018 r.
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MOBILNOŚĆ I
TRANSPORT
Sieci
transeuropejski
e

Transport morski
– inspekcje na
statkach

Wniosek COM (2018) 568 final Parlament ani Rada nie przyjęły dotychczas
przyjęty w dniu 1.8.2018 r. We wniosku mandatu
określono nowy szlak morski w celu
połączenia
Irlandii
z kontynentalną
częścią korytarza Morze Północne–
Morze Śródziemne.
Wniosek COM (2018) 567 final Parlament ani Rada nie przyjęły dotychczas
przyjęty w dniu 1.8.2018 r.
mandatu
Wniosek
dotyczy
przeniesienia
„sponsorującego
państwa
członkowskiego” ze Zjednoczonego
Królestwa na państwo członkowskie UE–
27 w celu ułatwienia dokonywania
okresowych ocen uznanych organizacji
przeprowadzanych na podstawie art. 8
rozporządzenia (WE) nr 391/2009.

ZDROWIE I
BEZPIECZEŃSTW
Wniosek COM (2017) 735 final Przyjęty w dniu 9 listopada 2018 r.
Produkty lecznicze
O
ŻYWNOŚCI
– relokacja
agencji przyjęty w dniu 29.11.2017 r. Wniosek
potwierdza
przeniesienie
siedziby
Europejskiej Agencji Leków z Londynu
do Amsterdamu.
ENERGIA
Efektywność
energetyczna –
wartości docelowe

Wniosek COM (2018) 744 final
przyjęty w dniu 13.11.2018 r. Wniosek
dotyczy zmiany dyrektywy 2012/27/UE
w sprawie efektywności energetycznej
(COM (2016) 761) oraz wniosku
dotyczącego rozporządzenia w sprawie
zarządzania unią energetyczną (COM
(2016) 759 final/2).

MIGRACJA I
SPRAWY
Wizy
WEWNĘTRZNE

Wniosek COM (2018) 745 final
przyjęty w dniu 13.11.2018 r. Wniosek
dotyczy zmiany rozporządzenia (WE)
nr 539/2001 wymieniającego państwa
trzecie, których obywatele muszą
posiadać wizy podczas przekraczania
granic zewnętrznych, oraz te, których
obywatele są zwolnieni z tego wymogu.
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ZAŁĄCZNIK 2
WYKAZ PLANOWANYCH ŚRODKÓW GOTOWOŚCI
(inne niż wnioski ustawodawcze wymienione w załączniku 1)
Obszar polityki

Rodzaj aktu
prawnego

Działanie Komisji

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
Kontyngenty
Akt wykonawczy Rozporządzenie wykonawcze Komisji dotyczące podziału
taryfowe
kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście
koncesyjnej WTO

Kontyngenty
taryfowe

Akt wykonawczy

Kontyngenty
taryfowe

Akt wykonawczy

Program
szczególnych opcji
na rzecz regionów
oddalonych
i wyspiarskich
(POSEI)

Akt wykonawczy

Rozporządzenie wykonawcze Komisji zmieniające ilości
w odniesieniu do każdego z kontyngentów taryfowych
zarządzanych według kolejności zgłoszeń
Akt wykonawczy Komisji zmieniający ilości w odniesieniu do
każdego kontyngentu taryfowego zarządzanego w oparciu
o licencje oraz przewidujący przepisy przejściowe
Rozporządzenie wykonawcze Komisji zmieniające załączniki II–
VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 180/2014 w celu
odzwierciedlenia przepływów handlowych między najbardziej
oddalonymi regionami UE a Zjednoczonym Królestwem

DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU
Decyzja wykonawcza Komisji zmieniająca rozporządzenie
wykonawcze (UE) nr 1191/2014 w celu podziału
sprawozdawczości sprzedaży fluorowanych gazów cieplarnianych
(UE–27/Zjednoczone Królestwo)
Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie
(UE) nr 389/2013 w odniesieniu do oznaczania uprawnień do
emisji Zjednoczonego Królestwa

Fluorowane gazy
cieplarniane

Akt wykonawczy

System handlu
emisjami

Akt delegowany

System handlu
emisjami – lotnictwo

Autonomiczny
akt Komisji

Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 748/2009 w celu ponownego przypisania roli administrującego
państwa członkowskiego, jeżeli rolę tę pełni obecnie Zjednoczone
Królestwo

Dane statystyczne
dotyczące bilansu
płatniczego

Akt delegowany

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie
nr 184/2005 w celu aktualizacji składu danych zbiorczych na
poziomie UE.

Dane statystyczne
dotyczące turystyki

Akt delegowany

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie
nr 692/2011 w zakresie sprawozdawczości i prezentacji danych
statystycznych dotyczących turystyki

STATYSTYKA

RYNEK WEWNĘTRZNY, PRZEMYSŁ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I MŚP
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Wspólna polityka
handlowa

Decyzja Rady

Galileo

Akt wykonawczy

Wniosek Komisji dotyczący decyzji Rady określającej
stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej
w ramach Komitetu ds. Zamówień Rządowych w sprawie
przystąpienia Zjednoczonego Królestwa do Porozumienia
w sprawie zamówień rządowych
Decyzja wykonawcza Komisji zmieniająca decyzję 2016/413
o relokacji stacji naziemnych znajdujących się obecnie na
Falklandach i oraz na wyspie Wniebowstąpienia

BADANIA NAUKOWE
Konsorcja na rzecz
europejskiej
infrastruktury
badawczej

Akt wykonawczy

Decyzje wykonawcze Komisji zmieniające decyzje ustanawiające
konsorcja na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC)
w celu relokacji obecnej siedziby głównej w Zjednoczonym
Królestwie

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
Produkty lecznicze
stosowane u ludzi

Akty
wykonawcze

Decyzje wykonawcze Komisji zmieniające pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w celu
aktualizacji pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, jeżeli funkcje
sprawowane obecnie w Zjednoczonym Królestwie muszą być
sprawowane w UE

Weterynaryjne
produkty lecznicze

Akty
wykonawcze

Decyzje wykonawcze Komisji zmieniające pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu weterynaryjnych produktów leczniczych
w celu aktualizacji pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, jeżeli
funkcje sprawowane obecnie w Zjednoczonym Królestwie muszą
być sprawowane w UE

Organizmy
zmodyfikowane
genetycznie (GMO)

Akty
wykonawcze

Decyzje wykonawcze Komisji zmieniające pozwolenia na
wprowadzenie do obrotu genetycznie zmodyfikowanej żywności
i paszy, o ile posiadacz zezwolenia ma obecnie siedzibę
w Zjednoczonym Królestwie

Produkty biobójcze

Akt delegowany

Środki ochrony
roślin

Akt wykonawczy

Dodatki paszowe

Akty
wykonawcze

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie
nr 1062/2014 w celu ponownego przyznania roli właściwego
organu oceniającego, jeżeli rolę tę pełni obecnie Zjednoczone
Królestwo.
Rozporządzenie wykonawcze Komisji zmieniające
rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 686/2012 w celu
ponownego przyznania roli państwa członkowskiego pełniącego
rolę sprawozdawcy, jeżeli rolę tę pełni obecnie Zjednoczone
Królestwo
Rozporządzenia wykonawcze Komisji zmieniające pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu dodatków paszowych, o ile posiadacz
zezwolenia ma obecnie siedzibę w Zjednoczonym Królestwie
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ZAŁĄCZNIK 3
WYKAZ ZAWIADOMIEŃ KOMISJI DLA ZAINTERESOWANYCH STRON

Opublikowane przez służby Komisji „zawiadomienia dotyczące gotowości na brexit”
według porządku tematycznego1
(stan na dzień 13 listopada 2018 r.)
Zagadnienie
TOWARY

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Produkty przemysłowe
Produkty lecznicze (do stosowania u ludzi/weterynaryjne)
Pytania i odpowiedzi – produkty farmaceutyczne
Środki ochrony roślin
Pytania i odpowiedzi – środki ochrony roślin i pozostałości pestycydów
Produkty biobójcze
Pytania i odpowiedzi – produkty biobójcze
Pojazdy samochodowe
Pojazdy rolnicze i leśne, pojazdy dwu- lub trzykołowe oraz czterokołowce, maszyny jezdne
nieporuszające się po drogach
Chemikalia przemysłowe (REACH) (opublikowane przez ECHA)
Detergenty
Nawozy
Artykuły pirotechniczne
Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego
Oznakowanie ekologiczne
Odpady
ŻYWNOŚĆ, PASZE, ROŚLINY, PRODUKTY WETERYNARYJNE

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Żywność i produkcja ekologiczna
Pasza dla zwierząt
Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO)
Wody mineralne naturalne
Materiał przeznaczony do reprodukcji roślin
Hodowla zwierząt
Zdrowie zwierząt
Zdrowie roślin
CŁA I PODATKI POŚREDNIE, POZWOLENIA IMPORTOWE I EKSPORTOWE
VAT, akcyza, cła
Reguły pochodzenia
VAT
Pozwolenia na przywóz i wywóz
Okazy gatunków zagrożonych (CITES)
Przywóz drewna
Egzekwowanie praw własności intelektualnej przez organy celne
USŁUGI FINANSOWE

32
33
1

Badania ustawowe
Agencje ratingowe

Zawiadomienia publikowane są na następującej stronie internetowej: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexitpreparedness/preparedness-notices_pl
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34
35
36
37
38
39

Zarządzanie aktywami
Czynności posttransakcyjne
Usługi inwestycyjne
Usługi bankowe i płatnicze
Ubezpieczenia i reasekuracja
Instytucje pracowniczych programów emerytalnych
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH CYWILNYCH, PRAWO SPÓŁEK,
OCHRONA KONSUMENTÓW, OCHRONA DANYCH

40
41
42
43

Ochrona danych osobowych
Prawo spółek
Prawo prywatne międzynarodowe
Ochrona konsumentów i prawa pasażerów

44
45
46
47

Znaki towarowe i wzory wspólnotowe
Odmiany roślin
Prawa autorskie
Dodatkowe świadectwo ochronne

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

48
49
50
51

Kwalifikacje zawodowe
Kwalifikacje personelu rzeźni
Kwalifikacje przewoźników zwierząt
Kwalifikacje marynarzy
TRANSPORT

52
53
54
55
56
57
58

Transport lotniczy (dostęp)
Bezpieczeństwo lotnicze
Ochrona transportu lotniczego i morskiego
Transport drogowy
Transport morski (dostęp i bezpieczeństwo)
Transport kolejowy
Transport śródlądowy
TECHNOLOGIE CYFROWE

59
60
61
62
63
64
65

Nazwy domen „.eu” najwyższego poziomu
E-handel (usługi społeczeństwa informacyjnego)
Telekomunikacja
Audiowizualne usługi medialne
eIDAS/usługi zaufania
Bezpieczeństwo sieci
Blokowanie geograficzne
ENERGIA

66
67
68

Kwestie związane z Europejską Wspólnotą Energii Atomowej
Rynki energii elektrycznej i gazu
Gwarancje pochodzenia
INNE

69
70
71
72
73
74
75
76
77

Substancje pochodzenia ludzkiego
Badania kliniczne
Zamówienia publiczne
System ekozarządzania i audytu (EMAS)
Recykling statków
Europejska inicjatywa obywatelska
Dorobek prawny UE w dziedzinie rybołówstwa
Europejskie rady zakładowe
Bezpieczeństwo przemysłowe
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Podróżowanie między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem
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ZAŁĄCZNIK 4
DZIAŁANIA AWARYJNE KOMISJI

DZIAŁANIA


Komisja uważa, że okresy legalnego pobytu obywateli Zjednoczonego
Królestwa w państwie członkowskim UE–27 przed datą wystąpienia należy
uznać za okresy legalnego pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej
zgodnie z dyrektywą 2003/109/WE dotyczącą statusu obywateli państw
trzecich będących rezydentami długoterminowymi.



Komisja wspiera państwa członkowskie w koordynowaniu przez nie działań
w obszarach, w których są one właściwe, w celu zapewnienia spójnego
podejścia do ochrony praw obywateli. Biorąc pod uwagę skalę wyzwań
administracyjnych, z jakimi będą się zmagać władze krajowe i lokalne, oraz
w celu uniknięcia opóźnień administracyjnych zaleca się, aby państwa
członkowskie zaakceptowały składanie wniosków o zezwolenie na pobyt
z wyprzedzeniem w stosunku do daty wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z
UE.



Jeżeli chodzi o rozliczone instrumenty pochodne, wydaje się, że w przypadku
scenariusza braku porozumienia może istnieć ryzyko dla stabilności finansowej
wynikające z nieuporządkowanej likwidacji pozycji unijnych uczestników
rozliczających u kontrahentów centralnych w Zjednoczonym Królestwie.
Istnieje również potencjalne ryzyko związane z niektórymi usługami
świadczonymi przez centralne depozyty papierów wartościowych
w Zjednoczonym Królestwie na rzecz podmiotów unijnych. Usług tych nie da
się zastąpić w krótkim czasie. W omawianych obszarach istnieją systemy
równoważności zapewniające odpowiednie narzędzia, które można szybko
wdrożyć. Należy w tym celu wykorzystać czas pozostały do dnia 30 marca
2019 r. Jeżeli Komisja będzie musiała podjąć działania, uczyni to jedynie
w takim zakresie, w jakim będą one niezbędne do wyeliminowania zagrożeń dla
stabilności finansowej wynikających z wystąpienia bez zawarcia umowy, przy
spełnieniu ściśle określonych warunków i z ograniczeniem czasowym. W razie
niezawarcia umowy Komisja przyjmie tymczasowe i warunkowe decyzje
w sprawie równoważności, aby zapobiec zakłóceniom w świadczeniu usług
kontrahentów centralnych i depozytariuszy.

 Jeżeli chodzi o prawa przewozowe, Komisja zaproponuje środki mające na
celu umożliwienie przewoźnikom lotniczym ze Zjednoczonego Królestwa
przelotów nad terytorium Unii Europejskiej, postojów technicznych (np.
uzupełniania paliwa bez wejścia pasażerów na pokład/opuszczenia pokładu
przez pasażerów), jak również lądowań w Unii Europejskiej i lotów
powrotnych do Zjednoczonego Królestwa. Środki te miałyby zastosowanie pod
warunkiem, że Zjednoczone Królestwo zastosuje wobec przewoźników
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lotniczych z Unii Europejskiej środki równoważne.
 Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo lotnicze, w przypadku niektórych wyrobów
lotniczych („certyfikaty typu”) i przedsiębiorstw („zatwierdzenia organizacji”)
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) będzie mógł
wydawać certyfikaty dopiero po tym, jak Zjednoczone Królestwo stanie się
państwem trzecim. Komisja zaproponuje środki zapewniające utrzymanie
ważności takich certyfikatów przez czas oznaczony. Środki te będą
zastosowane pod warunkiem, że Zjednoczone Królestwo zastosuje podobne
środki. Komisja zaproponuje również środki zapewniające, aby części
i wyposażenie wprowadzone do obrotu w Unii przed datą wystąpienia na
podstawie certyfikatu wydanego przez osobę prawną lub fizyczną
certyfikowaną przez Urząd Lotnictwa Cywilnego Zjednoczonego Królestwa
nadal mogły być w pewnych okolicznościach stosowane. Komisja zwróciła się
do EASA o rozpoczęcie rozpatrywania niektórych wniosków złożonych
przez podmioty z Wielkiej Brytanii w ramach przygotowań do wystąpienia
Zjednoczonego Królestwa z UE.


Komisja podejmie działania w celu zapewnienia, aby w przypadku lotów ze
Zjednoczonego Królestwa przez porty lotnicze UE–27 pasażerowie i ich bagaż
kabinowy nadal byli zwolnieni z drugiej kontroli bezpieczeństwa dzięki
zastosowaniu tzw. systemu „jednolitego obszaru ochrony”.



Komisja wzywa państwa członkowskie do podjęcia wszelkich niezbędnych
kroków, aby w razie ziszczenia się scenariusza braku porozumienia mogły one
stosować w dniu 30 marca 2019 r. unijny kodeks celny i właściwe przepisy
prawa regulujące opodatkowanie pośrednie do całości importu i eksportu
Zjednoczonego Królestwa. Organy celne mogą wydawać przedsiębiorcom,
którzy spełniają odpowiednie warunki, upoważnienia do stosowania środków
ułatwiających wymianę handlową przewidziane w unijnym kodeksie celnym,
o ile przedsiębiorcy o takie upoważnienia wystąpią. Zapewnienie równych
warunków działania oraz płynnych przepływów handlowych będzie
szczególnym wyzwaniem w obszarach o największym natężeniu przepływu
towarów w wymianie ze Zjednoczonym Królestwem. Komisja współpracuje
z państwami członkowskimi, aby udzielić wsparcia w znalezieniu rozwiązań
w pełni respektujących obowiązujące ramy prawne.



Na podstawie ustawodawstwa unijnego w dziedzinie weterynarii Komisja –
w uzasadnionych przypadkach – niezwłocznie wskaże Zjednoczone Królestwo
jako „dopuszczone państwo trzecie”, o ile spełnione będą wszystkie przepisane
prawem warunki, aby umożliwić wprowadzanie do Unii Europejskiej żywych
zwierząt i produktów zwierzęcych pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa.



Komisja zmieni wartości referencyjne przedsiębiorstw brytyjskich stanowiące
podstawę przydziału ich rocznych kwot na 2019 r. w odniesieniu do
fluorowanych gazów cieplarnianych na podstawie zgłoszonej przez nie
działalności prowadzonej w UE–27, tak że nie będą one uwzględniać kwot
z tytułu ich zgłoszonej działalności krajowej prowadzonej w Zjednoczonym
Królestwie.
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ZAŁĄCZNIK 5
MINIMALNY HARMONOGRAM PRZYJĘCIA AKTÓW PRAWNYCH DRUGIEGO
STOPNIA
Akty wykonawcze
Procedura zwykła: około jeden miesiąc
Etap 1: Przedłożenie projektu
Etap 2: Przyjęcie przez
Etap 3: Do dnia 30 marca 2019 r.
aktu właściwego komitetu
Komisję
opublikowanie w Dzienniku
i głosowanie – projekt musi
Urzędowym i wejście w życie
zostać przedłożony nie później
niż 14 dni przed głosowaniem
(wyłącznie w przypadkach
wyjątkowo pilnych nie później
niż 5 dni)
Tryb pilny (jeżeli przewidziany w akcie podstawowym): absolutne minimum 2 dni
Etap 1: Przyjęcie przez
Komisję (bez konieczności
uprzedniego zasięgnięcia opinii
i głosowania przez właściwy
komitet)

Etap 2: Do dnia 30 marca
2019 r. opublikowanie
w Dzienniku Urzędowym
i wejście w życie

Etap 3: Akty muszą zostać uchylone
w wyniku negatywnego głosowania
komitetu ex post

Akty delegowane
Procedura zwykła: około 3 miesiące
Etap 1: Konsultacje
z ekspertami z państw
członkowskich na temat
projektu aktu (2–3 tygodnie,
okres ten może zostać
skrócony w należycie
uzasadnionych przypadkach)

Etap 2:
Przyjęcie
przez
Komisję

Etap 3: Kontrola
Etap 4: Do dnia 30 marca 2019 r.
Parlamentu
opublikowanie w Dzienniku
Europejskiego
Urzędowym i wejście w życie
i Rady –
zazwyczaj 2
miesiące (okres ten
może być znacznie
krótszy w praktyce
w przypadku
wczesnego braku
sprzeciwu, ale
może również
zostać
przedłużony)
Tryb pilny (jeżeli przewidziany w akcie podstawowym): absolutne minimum 3 dni
Etap 1: Konsultacje
z ekspertami z państw
członkowskich na temat
projektu aktu

Etap 2:
Przyjęcie
przez
Komisję

Etap 3: Do dnia 30
marca 2019 r.
opublikowanie
w Dzienniku
Urzędowym
i wejście w życie

Etap 4: Parlament i Rada mogą
wnieść sprzeciw ex post
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Procedura regulacyjna połączona z kontrolą
Procedura zwykła: około 4 miesiące
Etap 1: Przedłożenie
projektu aktu
komitetowi
i głosowanie – projekt
musi zostać
przedłożony nie
później niż 14 dni
przed głosowaniem
(wyłącznie
w przypadkach
wyjątkowo pilnych
nie później niż 5 dni)

Etap 2: Kontrola
Parlamentu
Europejskiego
i Rady – 3 miesiące
(okres może być
znacznie krótszy
w praktyce
w przypadku
wczesnego braku
sprzeciwu, ale może
również zostać
przedłużony)

Etap 3: Przyjęcie przez
Komisję

Etap 4: Do dnia 30 marca
2019 r. opublikowanie
w Dzienniku Urzędowym
i wejście w życie

Tryb pilny (jeżeli przewidziany w akcie podstawowym): absolutne minimum 3 dni
Etap 1: Przedłożenie
projektu aktu
komitetowi
i głosowanie

Etap 2: Przyjęcie
przez Komisję

Etap 3: Do dnia 30
marca 2019 r.
opublikowanie
w Dzienniku
Urzędowym i wejście
w życie

Etap 4: Parlament i Rada
mogą wnieść sprzeciw ex
post
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ZAŁĄCZNIK 6
WYKAZ SEKTOROWYCH SEMINARIÓW DOTYCZĄCYCH GOTOWOŚCI Z
UDZIAŁEM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE–27
Data

Zagadnienie


Usługi finansowe



Transport lotniczy



15 listopada
22 listopada

27 listopada



od 29/11
do 06/12
(dokładna data
do
potwierdzenia)



Inne rodzaje transportu (drogowy; kolejowy; morski; śródlądowymi
drogami wodnymi))
Obywatele, koordynacja zabezpieczenia społecznego i kontrole
graniczne
Kwalifikacje zawodowe; własność intelektualna; wymiar
sprawiedliwości w sprawach cywilnych; prawo spółek; ochrona
konsumentów; ochrona danych osobowych
Posiedzenie koordynatorów ds. gotowości na brexit



Zagadnienia sanitarne i fitosanitarne




Cła i pozwolenia na przywóz/wywóz
Podatki pośrednie i bezpośrednie



Rybołówstwo, zagadnienia klimatyczne, środowisko



Towary przemysłowe (w tym produkty lecznicze); badania kliniczne;
substancje pochodzenia ludzkiego



Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych; umowy
międzynarodowe



Budżet Unii; inne aspekty (technologie cyfrowe
i telekomunikacyjne, zamówienia publiczne, ochrona
konsularna, energia itp.)



6 grudnia

12 grudnia

20 grudnia
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