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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, 
Tretjega dodatnega protokola k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu in političnem 
usklajevanju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami 
na eni strani ter Združenimi mehiškimi državami na drugi zaradi upoštevanja pristopa 
Republike Hrvaške k Evropski uniji
(15383/2017 – C8-0489/2018 – 2017/0319(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (15383/2017),

– ob upoštevanju osnutka tretjega dodatnega protokola k Sporazumu o gospodarskem 
partnerstvu in političnem usklajevanju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in 
njenimi državami članicami na eni strani ter Združenimi Mehiškimi državami na drugi 
zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (15410/2017),

– ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 91, 
členom 100(2) ter členoma 207 in 211 ter točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0489/2018),

– ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A8-0066/2019),

1. odobri sklenitev protokola;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic in Združenih mehiških držav.
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OBRAZLOŽITEV

Hrvaška se je v skladu s členom 6(2) Akta o pristopu Republike Hrvaške zavezala, da bo 
pristopila k obstoječim sporazumom, ki so jih sklenile ali podpisale države članice in 
Evropska unija s tretjimi državami. Razen če posamezni sporazumi ne določajo drugače, se 
pristop Hrvaške k tem obstoječim sporazumom uredi s sklenitvijo protokolov med Svetom, ki 
odloča soglasno v imenu držav članic, in zadevnimi tretjimi državami.

Svet je 14. septembra 20121 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja z zadevnimi tretjimi 
državami o sklenitvi ustreznih protokolov. Tretji dodatni protokol k Sporazum o 
gospodarskem partnerstvu in političnem usklajevanju in sodelovanju med Evropsko 
skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Združenimi mehiškimi državami na 
drugi je bil podpisan v Bruslju 8. decembra 1997, veljati pa je začel 1. oktobra 2000.

Tretji protokol je bil uspešno dokončan in podpisan 27. novembra 2018 v Bruslju, nato pa je 
bil predložen v odobritev Parlamentu, najprej kot predlog za sklep Sveta2, zdaj pa kot osnutek 
sklepa Sveta, preden bo dokončno sklenjen v skladu s točko (a) drugega pododstavka 
člena 218(6) PDEU. Opozoriti je treba, da je v njegovem členu 5(3) predvidena začasna 
uporaba.

Poročevalka za ta postopek Inmaculada Rodriguez-Piñero priporoča, naj Parlament odobri 
protokol, da bo Hrvaška postala pogodbenica. 

Kljub temu pa poročevalka poziva k:

(i) boljši izmenjavi informacij z Odborom za mednarodno trgovino (INTA) skozi celoten 
življenjski cikel mednarodnih sporazumov, tudi kar zadeva pogajanja o t. i. tehničnih 
sporazumih in pogajanja v sklopu pristopa k EU;

(ii) pisnim povzetkom s stvarnimi informacijami, dostopnim (in namenjenim) javnosti in 
deležnikom iz ustreznih služb Komisije, v katerem so razloženi učinki mednarodnih 
sporazumov, da bodo lahko vsi operaterji in civilna družba razumeli spremembe in 
imeli koristi od njih; 

(iii) omejeni uporabi začasnega izvajanja pred odobritvijo v Parlamentu, saj je v skladu s 
členom 218(5) PDEU začasno izvajanje predvideno zgolj, kadar je dejansko potrebno;

(iv) predložitvi predhodnih in naknadnih informacij Sveta in Komisije Evropskemu 
parlamentu, gospodarskim subjektom, socialnim partnerjem in zadevnim organizacijam 
civilne družbe glede vseh ustreznih odločitev, ki jih sprejmejo organi, ustanovljeni z 
mednarodnimi trgovinskimi sporazumi, vključno z odločitvami o tem, katere koncesije 
in nadomestila se dodelijo tretjim stranem.

1 Sklep Sveta o pooblastitvi za začetek pogajanj za prilagoditev sporazumov, podpisanih ali sklenjenih 
med Evropsko unijo oziroma Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter eno ali več tretjimi državami ali 
mednarodnimi organizacijami zaradi pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (dokument Sveta št. 13351/12 
LIMITED).
2 Predlog sklepa Sveta o podpisu in začasni uporabi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, 
Tretjega dodatnega protokola k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu, političnem usklajevanju in sodelovanju 
med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Združenimi mehiškimi državami na 
drugi zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (COM(2017)0722 – 2017/0318(NLE)).
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POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
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Referenčni dokumenti 15383/2017 – C8-0489/2018 – COM(2017)0723 – 2017/0319(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za 
odobritev

28.11.2018

Pristojni odbor
 Datum razglasitve na zasedanju

INTA
10.12.2018

Odbori, zaprošeni za mnenje
 Datum razglasitve na zasedanju

AFET
10.12.2018

DEVE
10.12.2018

TRAN
10.12.2018

Odbori, ki niso podali mnenja
 Datum sklepa

AFET
22.2.2018

DEVE
29.1.2018

TRAN
22.1.2018

Poročevalec/-ka
 Datum imenovanja

Inmaculada 
Rodríguez-
Piñero 
Fernández
22.1.2018

Obravnava v odboru 21.3.2018 24.1.2019

Datum sprejetja 4.2.2019

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

27
0
1

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago 
Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, 
Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, 
Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero 
Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Iuliu 
Winkler, Jan Zahradil

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca 
Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri 
končnem glasovanju

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle

Datum predložitve 6.2.2019



PE622.187v02-00 8/8 RR\1176319SL.docx

SL

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V PRISTOJNEM ODBORU

27 +

ALDE Patricia Lalonde

ECR David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

GUE/NGL Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe 
Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia 
Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

S&D Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero 
Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE Klaus Buchner, Heidi Hautala

0 -

1 0

ENF France Jamet

Uporabljeni znaki:
+ : za
- : proti
0 : vzdržani


