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PR_COD_Codification 

 

 

Vysvětlivky  

 * Postup konzultace  

 *** Postup souhlasu 

 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 

 

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.) 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví 

postupy Unie v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Unie podle 

mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové 

obchodní organizace (kodifikované znění) 

(COM(2015)0049 – C8-0041/2015 – 2014/0174(COD)) 

(Řádný legislativní postup – kodifikace) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2015)0049), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0041/2015), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 

10. prosince 20141, 

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 – zrychlená pracovní 

metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů2, 

– s ohledem na články 103 a 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0203/2015), 

A. vzhledem k tomu, že poradní skupina složená z právních služeb Evropského 

parlamentu, Rady a Komise došla jednomyslně k závěru, že návrh je prostou kodifikací 

stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu; 

1. přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí a upraveného 

podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, 

Rady a Komise; 

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 

i vnitrostátním parlamentům. 

                                                 
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku. 
2 Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2. 
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PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH 
SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE 

 

 

 

 

PORADNÍ SKUPINA 

PRÁVNÍCH SLUŽEB 

V Bruselu dne 16. dubna 2015 

STANOVISKO 

 PRO EVROPSKÝ PARLAMENT 

  RADU 

  KOMISI 

Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví postupy 

Unie v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Unie podle 

mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové 

obchodní organizace (kodifikované znění) 

COM(2015)49 v konečném znění ze dne 9. 2. 2015 - 2014/0174 (COD) 

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní 

metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů, a zejména na bod 4 této dohody, se dne 

26. února 2015 sešla poradní pracovní skupina složená ze zástupců právních služeb 

Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby přezkoumala mimo jiné výše uvedený návrh 

předložený Komisí. 

 

Na této schůzi1 dospěla poradní skupina jednomyslně k závěru, že pozměněný návrh nařízení 

Evropského parlamentu a Rady, kterým se kodifikuje nařízení Rady (ES) č. 3286/94 ze dne 

22. prosince 1994, kterým se stanoví postupy Společenství v oblasti společné obchodní 

politiky k zajištění výkonu práv Společenství podle mezinárodních obchodních pravidel, 

zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace, je prostou kodifikací 

stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu. 

F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 

vedoucí právní služby  vedoucí právní služby  generální ředitel 

                                                 
1 Poradní skupina pracovala na základě anglického znění návrhu, které je původním zněním 

projednávaného textu. 
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